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ৃ (০, 

। ী ৬৩ রি ) 

এ চার 97৮১8 পচ সার কান পি এত সাবির 57 মা এ১৫, ০৮৬০, ত 
১০০০০ রি সবজি, - 

স্পা কদ৯৫ 

 বাজবালারগুপ্তকখা, বিপুলাবিলাপ, দণ্ডীবিলাপ- 

গগীতাভিনয়, অপূর্ধ-প্রণয্ন-প্রতিম, গৌলেহছরমুজ্ 

বা জলত্ত-সতী-প্রতিম1, বষ্টীবট।, প্রহসন 
_.. প্রসৃতি পুষ্তকের 

প্রণেত। 

কলিকাত| »*_-৪৯ নং দজ্জীপাড়া শ্রী দিবাশী 

শ্রীজ্ঞানেত্দর চক্র মিত্র কর্তৃক 
_ অনুবাদ্িত ও প্রকাশিত। 

কলিকাতা; 

৯ নং নিযুগোশ্বানীর লেন, দাক্ষায়ণী যনে 
আদাখনুসাল যোব হারা সুতি. 

্ ॥ 





আমি বাল্যকালে বণ ঞং ুতকোতযানে রণ করি, 
য়াছিলাষ, তখন ইহার নীতি-কুলুম-সৌঁরভে আকুল হইয়] 
স্বীয় মনঃক্ষেত্রে এই আশ বীজ বপন করিয়াছিলাম যে, 
এই অমূল্য রত্ব শ্বরূপ গোলেন্ত। গ্রন্থ খানি পাঁরশ্ত ভাষা 
হইতে বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করিয়া! সাধারণের চিতরঞ্জন 
করিব, কিন্তু দৈহিক মানসিক ও সাংসারিক কষ্টে মনো রথ 
নফল করিতে পারিনাই। অধুনা! অনেক পরিশ্রম লহ- 
কারে 'অনুবার্& করিলাম। ইহাতে অনেক আরব্য 
ভাষার শ্লোক ও পারস্য ভাষার কবিত| দৃফ়ীন্তচ্ছলে 
লিখিত আছে, কিন্তু আমি শব্দানুসারে তাহার অনুবাদ 

করিলাম ন।। কারণ বঙ্গ ভাষায় গগ্য রচনার মধ্যে পদ্য 

ও শ্লোক লিখিত হইলে, বঙ্গ ভাষার অর্ধা ভঙ্গ হইয়া রস 
ভঙ্গ হুইয়! যাইবে» এই আশঙ্কায় আমি এই পুস্তকের 
গণ্পের সার মর্খ গ্রহণ করিয়া! সরল ভাষায় অনুবাদ করি- 

লাম, পরিশেষে আমি কৃতজ্ঞত1 চিত্তে স্বীকার করিতেছি 
খে, স্থপ্রসিদ্ধ মহাত্মা ! কাপ্রেন্ গ্্যা্উইন. লাহেবের ক্কৃত 
ইংরাজী পুস্তক হইতে ও ভাব গ্রহণ করিয়।ছি। ইহাতে 
যে আমি কতদুর কতকার্ধ্য হইয়াছি তাহ! বলিতে পারি- 
লাম না,তবে এই মাত্র ভরন! যে, মহাত্মা মেখলাদীর রচিত 

গ্রন্থ হইতে যখন অনুবাধ হইয়াছে, তখন ইহ! অবশ্যই 
উত্রুষ$ট হইবার সস্ভাবনা। সহদয় পাঠকগণ! আমার 
ঘত্বের ত্বকে অযত্র করিবেন না । আপনাদের. কিঞ্চিৎ 

মাত্র ও সন্তোষ লাভ হইলে পরিশ্রম সফল বোধ করিব | 
ইতি সন ১৩০২ লাল ১৪ ভান্র। ৃ 
কলিকাতা | ও ] 

. ষক্দাপাড়। জ্ঞানে চর ্িি ) 





উম |. 

.. বিদ্যাদি সঘ৭ সমপনন ভক্তি তান পরম ীস 
শীল শ্রীযুক্ত বাবু দেবেন্দ্র নাথ দেব 2 

মহাশয় শ্রীচরণেযু। 
.. মহাত্বন ! প্র 

প্রভাকর উদয় মাত্রেই যেমন তাহার গ্রভার পরিচয়, 
প্রাপ্ত হওয়া ঘায়, তেমনি আপনার শ্রীচরণ দর্শন মাত্রেই 
মহাগুণের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া আমার এই ক্ষুদ্র পুস্তক 
খানি আপনার কর কমলে অর্পণ করিলাম। লৌরভ 
বিহীন হুন্পমের কেহ সমাদর করেনা, আমার এ কৃবমো- 
ব্যানের কাব্য কুদ্ুম ও সেইরূপ মাদৃশ লামান্য জন অন্ু- 
বাধিত এই বাঙ্গালা গোলেস্তা উপহার ভবাদৃশ ব্যক্তির 

নিতান্তই অনুপযুক্ত বটে, কিন্তু ভক্তি মিশ্রিত গরল 
উপহার ও ধা বলিয়া গৃহীত হয় এই মাত্র ভরসা | | 

বিনয়াবনত। 
্রীজ্ঞানেন্্র চত্দ্রমিত্র। রা 





জো তি শতক্বা্ারিধি। 
দিন : 

ইছাতে মেবাদিরাশিকখন, রাশিপধ্যায়, সংগত, পুণ্যাদি, দ্বিপদচতু- 
পদ রাশি, কীট সরীহ্ছপাদিরাশি, গ্রাম্যঅরণ্যাঁদি রাশি, জলজ রাশি, 
ইত্যাদি রাশি নির্ণয়, রাশিগণেরস্থানবল ও বলাবলবিক্ভাগ। পত্যাদি 

যোগদ্বার1 রাশির বলবিল হুস্বতাদিসংজ্ঞ!, অধিষ্ঠাত দেবত।, বস্টাবস্থা, 
জাতি ও বর্ণ ইত্যাদি নিণয়। নবগ্রছের সংভ্ঞা, গ্রছের বিশেষ সংজ্ঞা, 

জাতি: ধাতু, স্নানাদিভ্ঞান, নৃপাদিজ্ঞান গ্রছদিগের শত্র। ধিত্র ও অরি 
মিত্রাদি কথন. বাহু কেতুর মিত্রাঁদি, গ্রছদিগের ফডুবল, চজ্রবল, বল বি- 

শেষ কখন, যূলব্রিকোগ, ভ্রিকোগাংশ, তুঙ্গাদি, এছ ও রা কেতুর দৃষ্টি 

কখন, গগ, অধোমুখ ও ভর্দনুখ ও পার্খযুখগণ, তারাশুদ্ধি, দিবসে ও 

রাত্রিতে পঞ্চদশ নক্ষ্রমূনুর্ত, নক্ষত্রমৃন্র্তকগ, নক্ষত্রের স্ত্রী, পুরুষ ও 
শুভাগুভ নির্ণয় | যোগ, তিথি বার, করণ, বিডিভদ্রোদি ফল নির্ণগন। গণ 

যোগ, যাঁমিতরবেদ, যুতবেদ, অপ্তশলাকাবেধ, যাত্রা ও ফলাফল, গোঁধুলি 

যোগ. গোধুপি প্রশংস] ও নিন্দা, যোটক বিচার, রাজ যোটক, অরিষড়- 

ফকঃ মিত্রষড়স্উকাদি ফপ বিবাহ অয়নাদি ও কালাদিশুপ্ি, নবগ্রছের 

অফবর্গ ও শুদ্ধিফল। মাসদগ্ধ1, চক্্রদণ্ধ। ও ত্র্যহস্পর্শাদি ফল, বিবাহ 

দ্বিরাগমন, গর্ভাধান, পুংসবন, পঞ্চাম্বত ইত্যাদি কখন। জাতক প্রকরণ, 

লগ, গণ, রাশি, যোগ, অরিষী, এছদিগের মাত পিতৃ রিষ্উ, পতাকি 
চক্রাদি শুভাশুভ কল নির্ণর। ইত্যাদি | 
চন্দ্র ও স্বর্ধ্য গ্রহুণানিনির্ণয়, যাত্রাদিনির্ণর,যৌগকথন,ওধধকরণ ও সেবন, 

ঝড়রি, ভূমিকম্পাদি নির্ণয় এবংতাহার শুভাশগ ফলগনগা,অস্থুবাচি ও 
অস্ুবাচিতে নিবিদ্ধাদি কন, যুগান্া, অক্ষয়], পুণ্যতরা, মন্বন্তরা। অর্দধো- 
ঘয়, বাতীপাভ, চুড়ামণিঃ নারায়ণী, বাকণী, ম্থাশহ্ছাবারুণী, বুধা$উমী, 
দশহুর! ইতাদি যোঁগ কথন ও মান দানাদি ফল কথন প্রশ্নগণনা। দঙ্উ 
দ্রব্য ও অপহতদ্রব্যধাণন।, ভ্রিপুফরদোষ.ও তাছার শাস্তি কথন ইত্যাদি 
ফলকথ! জ্যোতিষ শাস্ত্রের জাতব্য যে কোন-বিষর আছে তৎসমুহ নিষয় 
মুলসংক্কৃত, গোি বন্দানন্দ কত টাক! এবং নরল 'বঙ্গামবাদ সহিত লিখিত 

হইয়াছে। বিজাঁপনে তাছার শতাংশের একঅংশ ও ঞ্রকাশ করাধাঁয় না 



ূ | 

ইছার ু চীপত্রতেই পুস্তকের বড় গাই পপ খা রঃ ই- 

তই বুঝুন কত বিষয় আছে। 
মূল কথ! জেযাতিম শাস্ত্রের শুদ্ধিদীপীক, জ্যোতিষ সার;জ্যোতিষতত্ত 

জাতিষ প্রকাশ, জ্যোতিষরত্ব, সৎকৃতযযুক্তাবলী, 'জাতকাভরণ, জাতক 

চক্দ্রিক, খন! বরাহুমিহ্ির, ভীম্মপরা ক্র ষ কুত্যচিন্তামণি,.পরাশর, পার- 

ক্র, রতুধাল!১ সার সংগ্রহ, রাঞ্জঘার্তড. ভোজদেব, প্রভাকরভড়, স্বরে 

দগ়্, বুছজ্রাজমার্তগু, দেবল, ভূণ্ড কৌশিক, মাগুব্য, বরাছ, ভোজরাঁজ, 

বাদাধরী বিলাস, বশিষ্ঠঃ পারাশরী, বুহৎসংছিতা, ইতাাদি শতাধিক 

টাকা মুল্যের জ্যোভিষপ্রস্থ পাঠ করিয়! যে ফল ছন্ববে। একমাত জ্যোঁ- 

মেতষতত্ব-বারিধি পাঠে তাছার অতিরিক্ত ফল লাভের সম্ভাবনা তাহাতে 

গন্দেছ নাই। ইত্যাদি। 
মুল্যাদিনিরপণ। 

আপনারাই বিবেচনা করুন যে গ্রন্থে শতাধিক মুল্যবান গ্রন্থের কাধ্য 

সমাধ। হইবেক সে গ্রচ্থের কিরূপ অধিক মূল্য হওয়া সম্ভব। মুল্য ৫২২ 

টাক1 বলিলেও অত্যুক্তি হয় না| সাঁধারণে লইবার জন্য এই প্রকাণ্ড 
৫১৮ পৃষ্ঠায় সমাপ্ত গ্রন্থের মূল্য ৬২ টাক! মাত্র ধাঁধ্য কর! হইয়াছে। 

বিশেষ স্থবিধা। শিক্ষার্থী গণে লইলে অর্ঘ মূল্য ৩২ টীকা। 
নানুবাদ্ধ রহৎ জাতকচক্ডিক! জ্যোতিষ । 

সাধারণতঃ বালক বাঁলিকাগণের কোটী দেখাইতে হইলে সকলম্থানে 
পয়স1 দিয়াও তুযোগ্য লৌক পাওয়। যার ন।। এবং এমন কৌন পুণ্তক 
ও প্রকাণ হয়নাই, যন্ধারা৷ নিজে আপনাঁপন পুত্র কন্যার জন্মলগ্ন নিরা- 
করণ করিস! শুভাণ্ুভ ফল নির্ণপ্ন করেন, সেই অভাবপুরণমীনসে বছ 
অনুসন্ধানে পুঁথি সংগ্রহ করিয়! এই বৃহৎ জীতকচন্দ্রিক! খানি প্রকাশ 

করিলাম । ইহা! দৃষ্টে জাভলগ্নের রাশি, গণ, বর্ণ, দশা, অন্তর্দশ1, রিড, 
গ্বগুবিচার; নক্ষত্র, বোগ, গ্রহদ্দিগের গৌচর দৃষ্টি ও রিষ্টিফল সঞ্চার, ও 

দ্টিগতফলনির্ণর নষ্টকোগ্রী উদ্ধীর ও বিবিধ চক্রািসমূহ ইত্যাদি অসংখ্য 
জ্ঞাতব্য বিষরে পূর্ণ, এমন কি পুস্তকে যে সকল বিষয় বর্ণিত নি 
বিজ্ঞাপনে তাহার শতাংশের একমংশ ও প্রকাশ কর! যায় না। 

পুস্তকের আন্মতন বড় আকারে: ৪০৮ ৮ পৃঠার সক্পূরণ রা ৮ টাক 

হুল মুল্য ২৯ ছুই টাক! রি 
কলিকাতা ২ লং ঃ গর রাগ হ ছাঙগানী প্ঠকানয়। 1 

.“জ্ীগদেশচজ্জ ঘোষ । 



অনুক্রমণিকা | 
» ইঞ্চি ----- 

পিরী্জ-বাঁলী মস্লীউদ্দীন সেখ লাদির ঈশ্বর আরাধনা | 

'র্থাৎ গ্রন্থ রচনার গ্রে গ্রন্থ সমীপন মানসে পরম দালু 

জগদীস্বরের প্রশংল। | 

ছে মন মহণরাধ্য তেজোমক় পরম তরঙ্গের দিবানিশি ধন্যঘাদ কর। 

কারণ জীবের মোক্ষপদ প্রাপ্তি হইবার প্রধান উপায় তাহার উপাসনা 
করা । অতএব তাহাকে ভক্তিপূর্বক অর্চনা করিলে এবং তাঁহার নিকট 

কার়মনে কৃতজ্ঞতা, অর্পণ করিলে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইবে । আহ | ভগধানের 
কি অদ্ভুত কাধ্য, কেন নাযখন প্রতি-নিশ্বাসে জীবের জীবন-ধাঁরণ 
হইতেছে, এবং ইহীর বহন জীবের দেহ প্রফুল্ল করিতেছে, ইহাতেই 
ষ্ঠাহার অপীম মহিম। প্রকীশ পাইতেছে। কারণ, এই নিশ্বীস অধঃ- 
পতনে জীবের আমুরদ্ধি হয় এক উ€গমনে শরীরকে বিদ্ধ করে । যখন 
সামান্য নিশ্বাসেতেই এভীদৃশ অডুত গুণ অবলক্ষিত হইতেছে, তখন 
যেবান্ততে এবং রসনাতে তাঁহার আন্চখা গুনের প্রশংস। প্রকীশিগ্ত 

হইবে ইহ কিছুমীত্র অসস্তব নহে। 
হে আদিপুকষের সস্তানগণ! “সই গরন ব্র্ধের অসীম মহিমা অহঃর 

কীর্তন কর। কারণ ভগবানের উ্জি আছে, জীবের প্রধান কায রে 
বিচারালয়ে পাপঙ্জনিত ক্ষমা-প্রীর্ঘনী এবং স্বীয় লবুত! ও ক্গীণতার 
সর্ব! স্বীকার তীহার স্থ টির নধ্যে অতি অল্প লোকেই তাহার নিকট 
কৃতল্প, কারণ এপর্যন্ত কোন সাধক ঈশ্বরের গ্রাত্তি সম্পূর্ণরূপে সাধন! 
করিতে সক্ষম হন নাঁই, তখাঁপি তাহার অসীম মহ্িমী-বারি সর্ব বর্ণ 
হইতেছে এবং সকল স্থানকেই সিক্ত করিতেছে, আরু তাহার নামের 

তেজঃ সমীপে ব অন্তরে প্রন্ভাকরের প্রভার নযান ওঁজ্ল্য প্রকাশ 
করিতেছে । তিনি জীবগণের গুরুতর পাঁতক সকলের পরিত্রাণের 
নিমিত জীন এবং বুদ্ধি প্রমান করিয়াছেন, কাহীকেও ইহা হইতে বঞ্চিত 
করেন নাই। আহ! দিরগ্জনের কি“্মসীম ছয় জীবগণের ভূরি ছুরি 
ছুরুচরিত্ অপরাধ সন্বে গিহিক আহার মোগাইতে জা হন নল! 
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[হে পরম কাঁফুণিভ ভগ্নবন্। বখন তুমি তোদার গোপনীয় সকার 
হইতে ঈশ্বরত্রোহিগণকে এবং নাস্তিকরূপ রাক্ষপগণকে আহার প্রদীন 
করিতেছ, ভখন তুমি ত্বদীয় সুক্তগণকে কি প্রকারে পরিত্যাগ করিতে 

পার। হে কক্কণাসিন্ধু ! দীনবন্ধু ' যখন তুমি ত্ব্দীয় বিপক্ষকে শ্রীদ্ধী পূর্বক 
রক্ষা করিতেছ, তখন ত্বরীয় ভক্তগণের প্রতি তোমার কৃপাবারি কেনই 
বা বরণ না হইবে। 
ক্সাহামরি সেই পরম দক্বালু বিভু পৃথিবীর ক্ষুতত ক্ষুদ্র বৃক্ষচারা সকলকে 
লালন পালন করিবার নিমিত্ত তীহার রাজগৃহাধ্যঙ্ষের প্রাতি আদেশ 

করেন অর্থাৎ বসস্তকীলীন মেঘ এবং ন্িপ্ধ বারুকে প্পেরণ করেন, দ্বার 

বৃক্ষ সকলের দব নব শাখ1 পল্পবাঁধি নির্গত হইয়! নানা রঙ্গের পুষ্পমালীর 

তায় শোভিত হইতে থাকে । আহা সেই সর্দশক্তিমানের কি অভুভ 
ক্ষমতা ,খ্বাহার কৃপায় অতি ক্ষুদ্র ইচ্ষু বৃক্ষেরও রসাত্বাদন মধ্রভায় 

পরিপূর্ণ, এবং থজ্জুর ফলের সীমান্য শস্য হইতে দীর্ঘ ত.ক্র উৎপন 

হয়| তাঁহার আদেশানুসণরে বরণ, পবন, দিবাকর, নিশীকর, ভু*ওল 
ও গগনমগ্ডল প্রভৃতি সকলে স্বীয় স্বীয্প স্বভাব পরিচালনে কষ স্থ 
থাকে । হে মানবগণ ! ইহ ভোমাদের অক্ঞীত নয় যে, ভাঙার ক শাধি- 

হনে তোমরা! আহার ও উপীর্জন করিতে কিন্বা ভজন] করিতে পার 
ন|। অতএব মনোযোগ পুর্ধবক ক্রমশঃ এবিধ কার্ধ্য কর যাহাতে তাহার 
দয়! পরিবর্ধিত হয় । 

হে প্রভু দয়ীময় ! ভোমার আদেশে চশ্দর-সৃধ্য ও গ্রহগণ দিবানিশি 
€ভামারি আজ্ঞাবহ হইয়। গগনমণ্ডলে ভমণ করিতেছে | বোধ হয় যেন 

কি প্রকারে তোমীয় সন্তোষ করিবে, স্থির করিতে ন1 পারিয়াই এইরূপ 
করিতেছে । যাহ! হউক জীবের পক্ষে একটী প্রাচীন উক্তি আছে এবং 

'জ্ঞানীলোকেরাও বলিয়। থাকেন, জীবিতীবন্ছা। অত্যন্ত উৎকৃষ্ট । অতঙব 
এ অবস্থাতে সর্বজীষের প্রতি দধ্া কর মানবজাতির মহৎ কাঁধ্য, 
যন্ারা তগবান্ সন্ত থাকেন 1 অতঞ্ব ভীহাঁকে সন্ভ্ট রাখা অক্মদাদির 
উৎকৃষ্ঠতম কার্য, ইহ নিশ্চয় জীনিও। 

মহদ্মদের গুণান্ুবাদ। . 
মহমদ যার উপর ভগবানৈর আশীর্বা প্রদত্ত হউক । 

 ষহগ্মদ মন্তফ1 পরমার্থ উপায়ক। . ইনি মাহা মান্য, ক্ষমতাশীল, বি- 
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ব্যক্ত, দ্য়াবান, লদ্বাশয়,প্রতাপশালী, শুভবিশি&, নিষ্ঠান্তঃকরণ, জগৎ 

বিশ্বাসের প্রাটীর-স্বরূপ | স্বয়ং চিস্তামণি ধাহার রক্ষক, তিনি কেন 
চিন্তীজীলে আবদ্ধ হইবেন এবং হ্থুপেগম্বর ধাহান কর্ণধার; তিনি ফেন 

সিন্ধৃতরক্ষে আতঙ্গ প্রাপ্ত হইবেন | আহা দম্বাবান মহত্মদের নির্মল 
চরিত্র এবং সদৃগ্ডণে তীহীকে উজ্জ্বল করিয়াছে, তাহার সৌন্দর্ষ্যে অন্ধ- 

কারকে বিন করিয়াছে । তীহার উৎকৃষ্ট উপদেশ সকল অর্দবাবধি চন্দ্র 
সুধ্যের ন্যায় দেদীপ্যমান রহিয়াছে । অতএব প্রীর্ঘন! করি, যেন তীহার 
এবং তাহার বংশের উপর ভগবানের আশীর্বাদ প্রদত্ত হয়। 

ধরশমাধন ব্ষিয়ে সেখ সাদর দুই্টী উপদেশ 

প্রথম উপদেশ । ব্ধি কৌন পাপী বাক্তি স্বীয় অপরাধ বিবদ্ধ বুঝিতে 
পারিয়া, পর্্মকিচারে ক্ষমা লীভ করিবার মানসে শোকাভুর হইয়া! বান 
সত্তে'লন পুর্দক ঈশ্বরকে ভাকিতে খাকেন, এ তেজোময় সর্বশক্তিমান 

পরমন্র' প্রথক্ষে তাহা অশ্রাহা করেন, অর্থাৎ তাহ বণ করেন ন11 

সে পুনঃ পুনঃ অভি কাতরে যত রোদন করিতে থাকে, ততই ঈশ্বর কর্তৃক 

তাঁডিত হয় । কিন্তু যখন সে নিষ্কপটে তাহাকে চিন্তা) করে এবং প্রার্ঘন। 

করিতে থাঁকে, তখন সেই সর্বতোষ্ঠ ভগবান তাহার স্বর্গীয় দৃতগণকে 

বলেন আমি বাতীত আমার এদাসের অর কেহ নাই। এই নিমিত্ত 
আমি উহার অপরাধ মার্জন1 করিয়া! উহার প্রার্থনা বণ, করিলাম এবং 
উহার সকল পাপের শাস্তি করিলাম | কারণ আমার প্রার্ধনাশীল ভূত্যের 
কাঁতরোক্তি ও মিনতিতে আমি অভিশয় লজ্জিত হইয়াছি। পরম 

্রান্মের কি অলীম দয়! এবং কি চম্থকার কৃপা । তীহার ভূতা পাপ করি. 
স্াছে, ইহাতে তিনি লঙ্জিত হইয়! অপরাধ ক্ষম করিলেন! 

দ্বিতীয় উপকেশ। যে সকল সাঁধু ব্যক্তির! ভগবানের উদ্দেশে 
গৌরবান্থিত দেবালয়ে নিয়ত বাঁস করিয়া ভক্তিপূর্ক আরাধন! ও 
্রীর্ঘনা করেন এবং বিনম্ব পূর্বক সেই দয়াময্রকে বলেন, তুমি যেরূপ 
পরমারাধ্য আমর! ভাথাচিত কিছুই করিতে পারি মা। ইহাতে তিনি 

সন্তষ্ট থাকেন এবং উহাদের প্রতি কৃপাবারি বর্ষণ করেন। তাহার ভুদ্ধ 

সৌন্দধ্যবর্ণনেচ্ছার ভগবানফে এই, বলিয়া শুব করেন থে. তুমি মিরা- 
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কার, তোমীকে জান! যেরূপ আমাধিগের কর্তব্য ভদ্রপ আমর! 
জানিতে পারি না। 

ধদ্দি কৌন ব্যক্তি দঈশ্বরের গুণ সর আমাকে অস্থরোৌধ করেন, 

আমি ভাহাতে কোন গ্রাকরে স্বীকৃত হইতে পারি শ। কারণ আমি 
নিজে অনস্ভিজ্ঞ হঈইয়। তহার অসীম গুণ কি প্রকারে বর্ণশ করিতে 
পারি? কারণ তিনি ইন্দ্রিয়ের গোচর | যেমন প্রেষসীর ছার! কোন 
প্রেমিক হত হইলে এ নৃত দেহ হইতে কোন স্বর নিগৃত হয় না, ভত্রপ 

ঈশ্বরের গুণ বর্ম আমারও সেইরূপ হয়| ইহার উদ্দীহতপ এই £- 
কোন সময়ে এক না বাক ঈশ্গর আরা"নায় প্রবৃত্ত হইয়। মৃঢ়ত্তর 

ধ্যানে ;ও চিস্তার 'ক্রা়ে মস্তক অবন্ভ করিয়া অগ্রমেয় আরাধন। 

সাগরে মগ্ন হইয়াহিলেন। যখন িতনি এভদবস্থা হইতে নিবৃত্ত হইলেন, 
তাহার সঙ্জিগণের মধ্যে এক ব্য: আস্বাদিত হইয়ী তাহাকে বলি- 
লেন, হেবন্ধু! আমাদের সমীপে এই ধর্ণপরণ্য হইতে কি অদ্ভুত উপ- 
চৌকন আনয়ন করিলে, যাহ? তুমি এইমাত্র ভঙ্গাদচিতে ধ্যানে দর্শন 
করিতেছিলে | তানি উত্তর করিলেন, আমার অস্িপ্রীর ছিল যে, আমি 

যখন এ ধর্শীরণ্যের গৌলাপ কুস্ধম তরুবরের নিকটে উপস্থিত হইব, 

তখন ইহার কুম্থুম সকল চয়ন করি! কুস্থ্মীধার পরিপূর্ণ করিয় বন্ধু- 
গণকে উপচেঁকন দিব । কিন্ত আমি যখন উক্ত স্থানে গৌছিলীম, উহার 
কুদ্থমের সৌরভাত্রাণে এমন বিহ্বল হইব! হতজ্ঞান হইলাম যে, আমার 
হস্ত হইতে এ পুষ্পীধারটী পতিত হইল, এই হেতু ভোমাদিগের এ 

উপচৌকন শ্রধানে নৈরাশ হইলাম | অতএব আমি বলি যে আমরা 
সকলে ধর্শশরণ্যের বিহঙ্গমের স্বর প।তজ্জন্য প্রড্বীপতির(নিকট আমীছি- 
পের প্রেম শিক্ষা কর। উচিন্ত। কারণ প্রর্ীপন্ধিঞ প্রেমাকাঞ্জায় 

অক্লেশে অনেকে দঞ্ধ হইন্ব প্রাণত্যাগ করে। এই হেতু ইচ্ছা। করি 
আমাদিশের মনে-বিহঙ্গম যেল ধর্টপ্রেমে আপ হইয়। ধর্শের- 
জ্যোভিতে প্রাণ ত্যাগ করে । কিন্ত ধর্ম উপাসনার বাহার! প্রতারণা 

করে তাহারাই অজ্ঞ। . * 
যাহারা সেই সর্বশক্তিমান গুগযানকে জানিয়েছেন ভাহাগৈর 

বাছযিকজ্ঞান ও বুদ্ধি এমত জড় হইয়াগিয়াছে যে, তাহা! অনুমান করির। 
কেহ খুকাশ করিতে পারেন ন1।,হে দয়ায় ভগবান্! তুমি করনাভত 
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ও বর্ণনাভীত আমি সর্দা ষণ করি বে তুমি চতুর্দশ ভূষনের থাটটি- 

কর্তা তোমার আদি অস্ত অথবা গুণ কে বর্ণিতে পারে। তুমি অনাধি 

€ অশেবগ্ডণ সম্পদ তেজোময় শত। 

সেখ নাদির স্দেশাধিপতির প্রশংস1। 

ইসলে মিসম দেশীয় অতিশয় ধর্শপরাষ়ণ সম্াটের উপর ভগবান 
ঘেন আশীর্বাদ? প্রদান করেন এবং তীীহার রাঞ্জত্ব যেন চিরশ্ায় করেন। 

পেখ সাির এই গ্রন্থ এমভ উৎকৃ্ হইয়াছে যে তিনি সকসা*হণের 

মুখনিঃস্ত স্থুখগতি লাভ করিয়াছেন এবং তাঁহার রচনার ?সর্ভ সমস্ত 

পৃথিবীর উপরিভাগে মরুতের ন্যায় বিস্তৃত হইমাছে তাহার হিভোপদেশ 
সর্িবেশিত লেখনী অন্ত বোধে সর্ব সাখীরণে পান ক'রয়। তৃপ্তিলাভ 

করিয়াছেন এবং তাহার রচনার এত বাছুলারূপে প্রশংসা কৰিয়াছেন 

যেন তীহার রচনা! সকল মুদ্রার হুর ন্যায় বহু-মূল্য বোধ হইত | সেখ 

সাঁদির বিদ্যার সৌরভ ও সন্ত ভা সমুহ তদ্দেদ য় রাজার দ্বারা। ক্বারও 
অধিকতর প্রচার হইস্াছে তজ্ঞনয মেখ সাদি বুতঙতার সহিত এ 
রাজার গুণীন্বা্দ করিতেছেন। 

জঙ্গীর তনয় পৃথিবীপতি জগছিথ্যাত সঙ্গমন ভূপালের প্রতিনিধি অতি 

বিশ্বাসী পরাক্রমশীলী রাঁজাধিরাজ মহ বিখ্যাত আভাবক মৌজাঁ- 

ফর উদ্দীন আবুবেকর সাঁধ যিমি ভুমণলে ভগ্বাঁ-নর প্রতিবষ স্বরূপ 
তীহার প্রশংসা কর | সাদি তৎপরে ভগবানের স্বব করিয়া আরও বলেন; 
হে অগৎপিতঃ! তুমি অন্মন্ধেশীয্ ভুপালের ঘনোবাছ। পুর্ণ কর? কারণ 
ইনি আমার প্রতি যে কৃপা দৃষ্টি করিয়াছেন, ষ্(র বিশ্দেষ অনুরোধ, 
ন্বেহ এবং যত্তবের বার সকল লোকে আমার *ই গ্রস্থ রচনাম্ব তৃপ্তিলাভ 
করিয়ছেন। কেন না মানবজাতির রাজ বিবেচনাকে অভাস্ত মনে 
করিয়া! আশুগ্রহণ করেন। এই হেতু সকলে অদুগ্রহপুর্যক আমার এ 
সামান্য রচনার *তি দৃষ্টিপাত করিয়া বথেঞ& অনুরাগ প্রকীশ করেন খ্বং 
এত বাহুল্যরূপে ইহার গুণকীর্তন করেন, যেন "মার এই রচিত রচন| ' 

গ্রভাকর অপেক্ষ! অধিকতর গ্রভা৷ প্রকাশ ক.র। আর ইহার রচনাতে 
যদিও কোম দোষ পরিলক্ষিত হয়, ভূপালের অনুরোধে তাহ! দোব 

বলা! পরি গণিত হয় না, তাহার উদাহরণ বর্ধন করিতেছি। 
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এক দিবস এক ন্বীনাগারে বনাম করিতেছি, এমন সময় এক প্রির- 

বন্ধুর হস্ত হইতে এক খণ্ড সৌরভা্বিত মৃর্তিক! আমার সমীপে আ'সিয়। 
পড়িল। দ্বারা, সমুদয় স্থান সৌরভে আকুল হইল । আমি তখন 
'আশ্চথ্য হইয়া, পর ন্বৃত্বিক! খণ্ডকে সম্বোধন পূর্বক কহিলাম, তুমি কি 
মধুমিতিত কৃরিম মৃগনান্ডি কন্তর! ? আমি ত্ব্ীয় সৌরভাত্রীণে মোহিত 
হইয়াছি। মৃত্তিকা লো উত্তর করিল্ল, ন! মহাশয় আমি অতি অপকৃষ্ট 
এক খণ্ড কর্দম মাত্র । কিন্তু এক সময়ে গোলাপ-কুসকের দক্ষে সহবাস 
করাতে আমার বন্ধুর গুণ আমাতে বর্থিয়াছে » নতুবা আমি সেই প্রকৃত 
মৃত্তিকাই অছি,কবল মাত্র সৌরভসহস্পসে সৌরভঘযুক্ত হইয়াছি,এবছ্ি 
প্রকারে রাজার সহবাসে আমারও তক্জরপ ঘটিয়ীছে। 

সে যাহ হউক হে দাম ভগবন্। এই মহম্মদ উপাসক রর 
আবুবুদ্ধি এবং উহার মানপিক সখ প্রান কর। উহার ধর্শের এবং 

গুণের পুরফার কর | উহার কি সংপক্ষ্য কি বিপক্ষ্য সকলেরই টন্নপ্ধি 
কর'। প্রাখন|। করি এই মহিপাঁলের নান চিরস্মএণার্ঘে যন ধর্ঘপুল্তক 
কোরাণ গ্রন্থের কবিতার লিখিত খাকে। হে প্রভু দয়াময্র! এমি এ 

মহারাজের রাজ্য রক্ষা কর এবং স্বরং ইহার রক্ষক হও । স্পষ্ট প্রত য়মীন 

হইতেছে যে, এই দেশ মহারাঞ্জার অদীনে থাকীয় অসীম সৃখশাস্তি 
বিরাঁিত হই ভছে। “হ ভগবন্। প্রার্থনা করি, মহারাজের সৌভাগ্য 
যেন চিরগ্থায়া হব এবং ইষ্ঠার টিপদ্দ কালে যেন তোমার সহায়তা প্রান্ত 
হন। রাঙা রাজত্বের মৃলৰ 7শ » অতএব ইহা! হইতে উৎপর জ্ঞান বৃক্ষ 
যেন শাখা পল্পবাদির সহিত সথাশৌতিভ হইয়া উত্তম ফল ফুলে পরিপূর্ণ 
হয়। কারণ, উত্তম বাজ উর্দর! ভূমিতে বপণ করিলে উত্তম ফলোৎপন্ধ 

হয়। প্রীর্বন! করি যেন ঈশ্বরের পুনর্ধিচারের দিবস পর্যাস্ত এই সিরাজ- 
ঘেশে সম্পূর্ণূপে শান্তি বিরাজমান থাকে ও এই রাজ্যের বিচারপতি- 

দিগের বিচারে সন্দেহ ভঞ্জবার্থ জ্ঞান দ্বান করুন। দয়াময় ভগবন্। 
ধাহারা জ্ঞানানুদারে কার্য করেন তীহাদিগের প্রতি কপ! প্রকাশ 

করুন । অমি অক্সাতসারে অসত্য তুরস্ক জাঁতিদিগের আশঙ্কায় এতদিন 

বিদেশে কালযাপন করিলাম ॥ বিদেশ গমনের সময় দেখিক়্ীছিলাম যে, 
এই দেশ কলহা্ি পাঁপে ই্িও বাসিগণের ছির কেশের ন্যায় পরিপূর্ণ 
ছিল, তৎকালে এতদেশীয় লোকের কেবলমাত্র মানবাকৃতি ছিল, কিন্ত 
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হিংজ জন্তর নখের ন্যার ইহাদেরও নখাগ্রে রখিরের ঘাম্প নির্গত হঈত। 
নগর মধ্যে লোকেরা যেন স্বর্গায় তুতের ন্যায় ধরর্শিক হইত । কিন্তু নগ- 
রের বাহিরে গেলে শোণিতপ্রিক্র পিশীতের ন্যায় হইত। কিন্তু বিদেশ 
হইতে প্রত্যাগ্রমন করিয়। দেখিলাম যে, এই দেশে সম্পূর্ণরূপে শাস্তিরাশি 
সংস্থাপিত্ক হইয়াছে, এবং ইহার ব্যান্্স্থবূপ নিকাস।গণ কুচরিত্র সকল 
«একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছে । এইরূপে পৃথ্বি'র সমস্ত দেশ প্রথমে 
কলহ ও বায় পরিপূর্ণ ছিল পরে ধার্পিকি রাঙাধিগের হুম্টাসনে 
আঁতীবক আবুবেকর বেন শাদজঙক্ষি মহারাজার রাজ্যের নায় পরি- 

বর্জিত হইয়। শাস্তিদেবীর অশয় এটির ্ 

অভএব হ ধার্শিক ভূপীল ! হই উর কখন কোন বিপদ্দজালে 

পভিত হইঝ। *ঃখ ভোগ করিবে না । যতকাঁল পধ্যস্ত আপনার স্থায় 
্ল্ত নবপালের দ্বার। হৃশীসিত থাকিবে | কারণ, হে মহারাজ! 

শ্বানি িশেষকাপ জাত আছি যে, আপনি জগৎ পিতার প্রত্বিশ্ব 

স্বপ। কুমওলে "কান মহীপাল আপনার গ্ঠীয় প্র 1 রগ ন স্বখণাতি 

লখভ করিত পান নাই | মহারাজ নিরাআয়িদিগের আশায় "ওয় 
যেনন আপনার স্কএব্য কর্ম আমাদিগের সেইৰপ আপনার নিকট কৃত- 
ক্ভ।.শাব বাবধ্ধ হওর উচিত | ইহাতে ভগবান উভয়ের প্রতি পর- 

তুগ্ঠ থাঁকিবেন । সে যাহা হউক, হে পরাংপর জগৎনিয্বস্তা ! ভব সন্ি"নে 
মদীয়্ প্রীর্ঘন এই যে যতকাল মেদিনী থাঁকিবে ও বাধু বহন হইবে 
এবং চন্দ্র সূর্ধ্য উদয় হইবে, বিবাদজনিত মহা! প্রলয় হইতে ই পারস্য 
রাজাকে রক্ষা করিষেন। 

গোলেস্ত! নামক গ্রন্থরচনার হেতু । 
এক দিবস নিশীকালে গতকালের বিষয়ে চিন্তা করিতে ছিলাম, এবং 

জীবনের অধিক কাল যাহা! বৃথা গত হইব গিয়াছে, ভাহা ভাবিয়া 
সর্ধক্ষণ বিলাপ করিতে লাগিলাম। রোদনের বস্কিবৎ শিখায় পাষাণ- 

হায় জ্রব হইয়ীগেল, তখন আমি মনোমন্দিরে এই বিষয় পুনঃ পুনঃ 

আদ্দোলন করিলাম এবং চিত্ত প্রবোধার্ধে কহিলাম 1 : 

আমার জীবনের অজ! প্রায় ুরাইয়। আঁপিয়াছে, অধুনা অত্য় 
মাজ আছে। হে চঞ্চল মন? তুমি পত্ভার্ঘ খৎসর পর্যাত্ত খোর নিজায় 
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কাল হযণ করিলে তোমার অদ্যাবধি টৈতন্যলান্ড হইল ন|। কেবল এই. 
পঞ্চদিসস মাক্জ গভীর চিদ্ীয় জাগ্রত্ত ছিলে। 'তাহাকে ধিক্। যে স্থীস্ 

কাঁধা শেষ না করিয়! পরলোকে গমন করে+”, যাহারা রণবাদ্য জবণ 

করিলে যুদ্ধ বাত্রাকালীন রূপ সত্বর হয যে" স্থ স্ব অভিলবিত ও,প্রত্নো- 
জন।য়্স্ত লয়! যাতে সমর্থ হয় না। যুদ্ধ যাত্রার কালে অপর সম্ধ 

লোক হুথে শিল্রা যাইতে পারে, কিন্তু যোদ্ধার! নিদ্রা যাইতে পারে ন11 
দেখ এই পৃথিবীতে আসিয়া প্রত্যেকেই নুতন গৃহ নির্দ্পীণ করিতে প্রবৃত্ত 
হয়, কিন্তু তাহার কাল প্রীপ্ত হইলেই উক্ত গৃহ শুন্য হইয়া যায়, তখন 

ইহাতে অপরে টা প্রদেশ করিবামীত্রই নব নষ কল্পনা করিতে 
থাকে । আবার সও পৃর্ঘদভ পরলোকে গন করে, কিন্তু এই প্রকারে 

কাহার দ্বারা উক্ত রঃ নির্দাপ সমাণ্ড হয় না, অতএব মেইরূপ চঞ্চল 
বন্ধুব প্রতি কধনও বিশ্বাস করিও ন।, কারণ মিথ্যাবাদী, বিশ্বাসের অ- 
যোগ্য ।এট জগন্মব্যে যখন অধম ও উত্তম সকলকেই কালের করালগ্রাসে 

পতিত হইতে হইবে, তখন ধর্ম যাহার একমাত্র বন্ধু তিনিই বন্ধু ৃ তিনিই 

ধন্য! অতএব এবেলা কবর স্থানে তোমার আহারীয় সামত্রী সমস্ত 

প্রেরণ কর তামার মৃহ্ার পর কেহ ৯হা আনয়ন করিবে না, এই নিমিত্ত 
তৌঘাকে উপদেশ দিতেছি ম্বতার অগ্রে উহা প্রেরণ কর। যেহেতু জীবন 
*র০:র নায় অগ্রগামী, শ্রীম্মগালের প্রভাকরের প্রখর প্রভাবে শ্রব 

হইয়া যাবে, অতি অল্লমাত্রই অবশিষ্ট থাকিবে ।আরও কি তুমি অলস্য 
ক্রৌড শয়ন করিয়। রহবে ? যে বাক্তি ব্রিক্ত হস্তে বাজারে গমন করে, 

সে অবশ্যই নৈরাশ হই! প্রত্যাগমন করে এবং যে ব্যক্তি শস্য পরিপক 
হইবার পুর্বে আহার করিবার বাসনা করে, সে ফসলের সময় শলোর 
শীষ অবশ্য সঞ্চয় করি.ব। সাদির এই উপদেশ মনোযোগ পূর্বক লবণ 
কর, কারণ সাদি বলেন্ন ষে, ইহকালে উত্তম কাধ্য করিলে পরকালে 
মল হইবে । এক্ষণে যে পথের বিষয় +র্না করিলাম সেই পথে ভ্রমণ 
কর, ক্রমশঃ আধক হুথ উপাঞ্জন করিতে পাঁরবে। এই বিষয় বিবেচন! 
করিবার পরে আমার মনোমধ্যে এইরূপ ভাষের উদয় হইল; যে জন- 
সমাজে ও সন্ভাদ্থালে বৃথ! কঘোগকখন কর! ,অপেক্ষ! অবসর লঙয়! 

খুকি সদ্ধ। 
বরঞ্চ বাক্শক্কি হইতে মত ইট মাধ: পরব কারে 
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বসিয়। থাকা বিধেত্ন। কিন্ত আপন রসমীকে শাসন করিতে না পারিয়, 

বাঁতুলের ন্যায় অধিকতর কখোপকখন, কোন প্রকারে কর্তব্য নয়। এই 
বিবেচন| করিয়া আমি যৌনাবলব্বন পূর্বক বসিয়া! আছি। ইতিমধ্যে 
আমার এক প্রিয় বন্ধু যিনি বিদেশে আমার একমীত্র সঙ্গি এবং সর্ব দুঃ- 

খের লমভাঁগী ছিলেম, অকস্মাৎ আমার গৃহছারে প্রবেশ করিলেন এবং 

রীত্যনুসরে প্রণাম করিয়। অশমীকে মিনতি করিলে, কৌতুক ও রসি- 

কত'চ্ছলে অনেক সত্বভৃতা করিতে লাগিলেন? কিন্ত আমি তীহীর কৌ- 

তুক ও রসিকতাঁয় অথব] স্ব্তৃত্তায় প্রিয় সম্ভীষণ ন1 করিস কোন উত্তর 
দিলাম না এবং জাঁনু হইতে মস্তক উত্তোলন করিয়ু! অভ্যর্থনা করিতে 
বিরত থাকলাম | ইহাতে তিনি সাতিশয় অস্থথী হইয়! বলিলেন, বন্ধু। 
যতক্ষণ তোমার বাঁকশক্তি আঁছে অনুগ্রহ পুর্দক কথ! কহ, কারণ, কে 

বলিতে পালে আগতভকল্য অনৃষ্টের দোষে নিস্তব্ধ থাকিতে বাধ্য হইবে? 
তখন আমার এক সহবাঁসী উত্তর করিলেন ইহা কি প্রকারে হইতে পারে; 
কাঁরণ, ইনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিয়া মৌনাঁবলম্বনে জীবনের অবশিষ্টাংশ 
তপস্যায় কাটাইবেন স্থির করিয়াছেন, সে গলে কি প্রকীরে আপনার 
সহিত কথ! কহিতে পীরেন, তবে যদ্দি আপনি ইহার ধর্দপথের সঙ্গী 
হইতে পারেন এবং ইঞ্ার ন্যায় কার্য করেন, তবে বলিতে পারি ন|। 
প্রবছ্ধু উত্তর করিলেন জগদীশ্বরের সম্ক্ষে শপথ করিতেছি, যেহেতু 
আমর পরপ্পরে দীর্ঘকালীবধি বন্ধুত্বধৃ্খলে দৃঢ়বন্ধ আছি। আমি জগ- 

দ্বীশ্বরের সমক্ষে শপথ করিতেছি নিশ্বাস পরিত্যাগ করিব না এবং এম্থান 
হইতে কুত্রাপি গমন করিব না, যে পধ্যস্ত আমার বন্ধ স্বাধীনতার সহিত 

আমার প্রশ্নের উত্তর না দেন। বন্ধুকে কষ্টদিলে মুর্খতা প্রকাশ হয়, 
কার অবিবেচক ব্যক্তির। দোষ করিলে সহজে উহার প্রায়স্চিত্ত হইতে 
পারে, কিন্ত জ্ঞানীর! সদ্দিবেচনার পথ হইতে বহিভত হইলে তাহার 
প্রায়শ্চিত্ত নাই। উদ্দণাহরণচ্ছলে বলা যায় যে আলিপেগন্ধরের অসি বরঞ্চ 
কোঁষাভ্যত্তরে থাকিতে পারে তত্রাচ সাদির বাক্য জিব্রাস্তরে থাকিবার 

নহে। মনুষ্ের জিহ্ব। কিজন্ত এত মনোনীত হয় ? কারণ বাক্য জ্ঞান- 
ভাগারের চাঁবির স্বরূণ + যখন ইহার দ্বার রুদ্ধ থাকে তখন কি কেহ 
বলিতে পারেন যে ইনি বহুমূল্য রত্ব বাঁণিজ্জ্য করিতেছেন অথবা সামান্ত 
বস্তর টানি রবারাকাারটিরাখনত নর 
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নীয় ততরাচ উচিত সময়ে ্ বাবীন বাক্যের পরিস্ক, টন হওয়া! মনৌরম্য। 
এই ছুই বিষন্ন প্রণিধাঁন কর! বড় হুকঠিন, কীরণ যখন আমাদদিগের কথা 
কওয়। বড় আবশ্যক তখন আমর মৌনী হইয়। থাকি এবং যখন মৌনী 

খাকাই আবশ্যক তখন অধিক বাক্য ব্য করিম থাকি । সংক্ষেপে কহি- 

তেছি যে তাহার সহিত কথা কহনে বসনাকে আর দমন রাখিতে পারি- 

লাম না| মনে মনে চিন্তা করিলাম যে ইহাব সহিত কথা৷ না কহিলে 
'অসদ্যবহাঁর হয়। কারণ; তিনি 'আমার অতিশয় প্রিয় বন্ধু। কাহার 

সহিত বিবাদ করিবার পুর্বে এইরূপ নিশ্চয় করা উচিত যে আমি বিপক্ষ 
অপেক্ষা অধিক বলবান্ ও দ্রুতগমনশীল, এইরূপ বিবেচনা করিয়! 
ভাঁহার সহিত কথা কহিলাম এবং অতি ভ্ঃচিত্তে তাহার সহিত বা সেব- 

নার্ঘে গমন করিলাম । তৎকালীন বসম্ত-সমীরণ অতি হুণীতল ্গিপ্ককর 
ছিল এবং গৌলাপ-কুন্থম প্রভৃতি নান! রঙ্গের পুষ্প সকল নিকসিভ হইয়া 

যেন বহু মূল্য পরিচ্ছদের ন্যায় শোভা করিতেছিল, সময়ে সময়ে বুল- 
বুলস প্রভৃতি বিহঙ্গমগণ বৃক্ষের শাখায় বসিয়া! অতি হুমধুরস্বরে শৌত!- 

মাত্রকেই মৌহিত করিতেছিল !গোলাপ কুস্থমনিচয়ের উপর মুক্তামণলার 

ন্যায় শিশির পতনে অত্যাশ্চরধ্য শৌভ ধারণ করিয়ীছিল। যেন কোন 

স্রদ্দরী ললনার রক্তিমাবর্ণ গণ্ডস্থল বলিয়া ভ্রম হইতেছিল, স্বভাবের এই 

অপূর্ব শৌভা দর্শন করিয়া! উভয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করিলাম 
কিছু দিবস পরে আমি এর বন্ধুর সহিত একত্রে নিশীকালে এক অতি 

মনোহর পুষ্পোদ্যানে গিয়াছিলাম । উহার পুষ্পবৃক্ষ সমূহ তোণীবন্ধ ছিল, 
উদ্যানের বর্মবসকল কাঁচ নির্শিত হীরকের ন্থায় ঝক্মক্ করিতেছিল। 
ভ্রাক্ষালত। ঘলত্ভরে অবনত হইয়া! মনোহর শোভা ধারণ করিয়াছিল ।, 
উদ্যান মধ্যে নির্দরন্ তৌতস্বভী বহন হইতেছিল,নানা বর্ণে রজিতপঙ্গীর] 
অতি হ্ুস্বরে গান করিতেছিল বৃক্ষছাঁয়ীতে তৃশীতল সমীরণ প্রতিবাহিভ 
হুইতেছিল * বোধ হুইতেছিল যেন" নান! বর্ণ-রঞ্জিত একখানি আপন 
বিস্তৃত রহিয়াছে । স্বভাবের এতাঁতৃশ অপুর্ব শোভা দর্শন করিয়া! আমা- 
দের মন এমতউদীস হইল ফে,প্রভাঁতকালে গৃহ প্রত্যাগমনের আর ইচ্ছা 
হইল না। সে যাহ! হউক দেখিলাম যে; এ বন্ধু নগরে লইয়! যাইবার 
'অভিলাষে' কতকগুলি গৌলাপ-পুষ্প চয়ন করিয়া শ্বীক্ষ বস্ত্রে পুর্ণ করি- 

লেন। উহা দেখিয়! আমি বলিলাম, বন্ধু ! তুমি ত ভালরূপে জ্ঞাত আছ 
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নে,উদ্ানের পুষ্প চয়ন করিবামাত্র শীঘ্র কান হইয়। যা এবং বিশেষতঃ 
গোলাপ-কুহমের সৌরভ অতি অল্পক্ষণমার থাকে । জ্রীমীরা বলেন, থে 
বস্তু অরক্ষণ স্থায়ী তাহার উপর অস্তঃকবণ স্থির রাখা ক্বা নয়। প্র বন্ধু 
ইহাতে প্রশ্ন করিলেন, ভবে ইহার উপান্ব কি? আমি উত্তর করিলাম, 
আমি যে গোলাপ কুস্থমের উদ্দান স্বপ্নপ একখানি পুস্তক রচনা করিব, 
সাহতে পাঠকদিগের আক্কাদ হইবে । আোতাবর্গের সন্তোষ হইবে। 
এই গোলাপ-কুক্ুমের কেশর শরৎকাঁলের প্রবল বারুর প্রতিথাতে নষ্ট 
হইবে ন1। ইহ'র কুস্থম সমূহ কখন ঘ্লান হইবে না, চিরকাল এক প্রকাঁ- 
রই খানিবে ! বন্ধু এই লামীন্য উদ্যান হইতে বন্ধ যতবপূর্ধক ভালা পুর্ণ 

পুষ্প দুই তিন ৫ মধ্যে নিশ্চয়ই শ্ুস্ক হইয়া! যাইবে । কিন্তু আমার 
এ রচিত গৌলাপ-কুস্থম চিরকাল চন্দ্রন্ষ্যের ন্যায় উজ্্বল থাকিবে । 

বন্ধু ইহ শবণনাত্রেই যে সকল কুস্বম চয়ন করিয়াছিলেন, তৎক্ষণাৎ বস্ত্র 

হইবে ভূমে নিক্ষেপ করিলেন এবং আমীর পরিথেক্ন বস্ত্র পরণপুগক 
বলিনিন, কখন এ পরোপকারী হিতোপদেশ পুর্ণ গ্রন্থ রচনা হইবে ; ষে 
উহম্ম ধ্যয়ন করিয়া লোকের! স্থচারুব্ূপে সকল কাধ্য নির্বধহ করিতে 
পাঁতাধন। আমি উত্তর করিলাম, অতি অল্প দিবসের মধ্যে ইহ? প্রকা 

শ্বিকইইবে | কারণ এই পুণ্তকের অপ্যায়দ্বয় আমার স্ৃতিপুস্তকে (ম্মর 
৫ যম মধ্যে) লিখিত আছে । প্রথম অধ্যায়ে সমাজ রঞজনের সিট 

' আছে ও দ্বিতীয্ব অধ্যাযটিতে বক্তৃতার নিয়মাবলি সন্গিবেশিত 
3 আছে। ইহার প্রথম অধ্যায় বক্তাদিগের ব্যবহার হইতে পারে ও 

ক অধ্যায়ে পত্র লেখকদিগের বিদ্য। বৃদ্ধির উন্নতি হইতে পারে । এ ওই 
ক্ষেপে বলি, আমার এই গৌলাপ-কুস্থম পুস্তক জগতরূপ কাননে 

রে হইলে, অনুগ্রহপূর্ধক সকলে গ্রহণ করিলেই কৃতীর্ঘ হইব, আর 
হুইসীম। থাকিবে ন।।যখন বাঁজাধিরাঁজ মহারাজ অস্মদ্ধেশীয় যুবরাজ 
বিবা পূর্বক ইহ অধ্যয়ন করিবেন। যিনি জগতের শীস্তিদতা| সর্ধ- 
জ্ঞাখিনের প্রতিবিষ্ব স্বব্ূপ বিধীতানির্দি্ট পরহিতাংশুবৎ ধর্শের আ- 
মহা ভগবানের অতি প্রি্তম ও বিজয়ী সআাটের মহ] পরাক্রমশালী 
তবে :প তেজঃময় ভ্রদ্ধের দীপন্বরূপ মানবশ্রেষ্ঠ অতি বিশ্বাসী সাতনয 
স্বমধুম মহারাজ আভাবক। যাহার সম্মুখে সমস্ত পৃ থবী মন্তক অআব- 
থণক্যি ধিনি পারস্য ও আরবা সাআীজ্যের সর্ববজেষ্ঠ মহীপাল জল- 
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স্থলের অধীনেতা সলমন মৌজাঁফর উদ্দীনের উদ্বরীধিকারী | প্রার্ঘন। 
করি ভগবান যেন উভয়ের সৌভাগ্য দেবীকে অচল! রাখেন এবং ইহা- 

দিগের ধর্শর্ণনুষ্ঠান সকল সফল করেন । আমার এ গ্রন্থথানি মহারাজার 

মনোনীত হইলে, চীন দেশীয় চিত্রপট অপেক্ষা অধিকতর গৌরবাস্থিত 
হইবে । ভরসা করি, ইহা পাঠে মহারাজের অসন্তোষ জন্মা'ইবে না। 
কুস্থম-উদ্যান গ্রস্থথানি অসস্তৌষের সামত্রী না হইবার সম্ভাবনা | কারণ 
ইহা! উৎকৃষ্ট রচন! সমূহে পরিপূর্ণ। বিশেষতঃ ইহার সৌভাগ্যশালী 
ভমিকীতে অধিকাংশই মহারাজ! সাদ আবুবেকর বেনজঙ্গীর গুণ- 
কীর্তন আছে। 

আমীর প্রধান ফকিরউদ্দীন আবুবেকর বেন 

আবুননরের ঘশোকীর্ডন ৷ 

এই মহাঁরাজার রাজসভায় আবার আমীর নববিধাহিত1 কণ্ঠ বুদধেবী 
স্বীয় সৌন্দধ্যাভীবে মস্তক অবনত করিম টনরাশ নয়নে চরণেলেত?কে 

অধোরৃষ্টি করিয়া রহিলেন এবং সদ্ভা মধ্যে পরম সুন্দর যু আগর 
সমক্ষে এই মহারীজ্জ কতৃক মনৌমত রতালক্ষারে হুশোন্ডিত কোন 1 
প্রকীশ হইতে সাহসিক হইলেন না। এই মহারাজ অন্ত এই ন 

পণ্ডিততেষ্ঠ এবং ধার্টিক। ঈশ্বর ইঞ্ীর প্রতি অতি কৃপাবানর্থ গ 
দল বিজরী, সাঁআজ্য-সিংহাসনের রক্ষক্থরূপ রাজ্যশাসনের র্মততি 
নীতা, দীরিদ্র-ভঙ্জন, নিরীতায়ের আভীরদাত ধর্শবিন্ধু, পার্িলঃ 

প্রতিপালক, পীরস্যজতির গৌরব সূর্য, এবং রাজনৈন্যগণেরততী!। 
রাজত্বের এবং ধর্শের প্রধান রক্ষক, অতি বিশ্বাসী এবং িশবানহতু। |. 
সম্াটগণের সহকারী আবুবেকর বেন আবুনসর ভগবান ই ইহাঝেে্। রা 

করুন, ইস্ঠার গৌরব বৃদ্ধি করুন, অস্তঃকরণ সর্বদা পরফুজ রাত : 
ইস্টার সদ্্গুণের পুরষ্কার করুন৷ ভুমণ্ডুলে সমস্ত ত্র সমাজে কিরন 
শয় প্রশংসনীয় ফলে এ রাজ্যের সকল প্রশংসনীয় কাধ্যেরএমমা- 

ধার। যিনি ইঞ্টার দয়াজমে আশ্রয় ধন, তিনি পাঁপ হইণাতা চ্ছা 
পাঁন। ইহার দয়াগুণে বিপক্ষেরাও সাপক্ষ হইয়া আইশেহস্বরূবার 
রাজ! একটী  উদ্দীহরণ বর্ণনা করি, অপর কৌন ব্যর্িহাযহিটরি- 
যদি কৌন কাধ্য নির্বাহার্থে নিধুক্ত হয় এবং তাঁহী সমাধাঁত করেমাছ 



2/০ 

যোগী অথবা অলসতুক্ত হইয়া কর্তব্য বর্শ্ট সমাধা ন! করে, তবে সে 
নিশ্চয় জনসমীজে ভং“সিত এবং নিদ্দার ভাঁজন হয়,কিস্ত উদসীনধিগের 
শ্রেণীতে এরূপ ঘটে ন!, কারণ, ইষ্থাদিগের কর্তব্য কর্শ্ যে প্রধানের 
দয়ার নিমিত্ত কৃতজ্ঞ হওয়া ও ধর্শানুষ্ঠানের প্রশংস। কর। এবং আশী- 
বাদ প্রার্থন। কর । অতএব এরূপ স্থলে সমক্ষে অপেক্ষী পরোক্ষে তবচাক- 

রূপে তাহাদের চরিত্র বর্ণন করিতে পাবেন । কিন্ত পরোক্ষে শিষ্ঠালাপা- 

ভাবে অধিকতর গ্রাহ্য হইবেন। এই প্রকারে বিশেষ কাধ্যে বিশেষ 

বিশেষ দ্বৌষ হয়। কিন্তু হে মহারাজ ! তোমার কাধ্যে, দোষের লেশ- 
মীতর নাই হে দয়ীবান রাজ্যেপ্বর ! তোমার ন্যায় হসস্তান জগতে ভ্ম 
গ্রহণ করিলে বোধ করি, আহ্লাদে উল্মত্ত হইয়া গগনমণ্ডল, বক্রভাব 

পরিত্য?গ পূর্বক তীরের ন্যায় সরল হইয়। যায়। ইহ টব বিধান 1ভন্ন 
আরকি হইতে পারে? যখন ব্রহ্ষীণ্ডের শর্ট জগতের মঙ্গলাথে মীনৰ 

জাতির উপদ্দেশের নিমিত্ত তাহার এক ভূত্যকে মহা যশস্বী করেন। 
যিনি অশেষ গুণালঙ্ক ত হইয়! অতীব স্খ্যাঁতির ভাঁজন ও চিরাতুস্মান্ 
হয়। হে মহারাজ ! পণ্ডিতবর্গে তোমার প্রশংস। করুক বা নাই করুক ॥ 
তোমার সৎকাঁধ্য সমূহ তোমার প্রশংসার ত্ৃতস্ত স্বরূপ |যে কামিনী ম্বাভা- 
বিক পরমাত্মম্দরী তাহার মুখমণ্ডলের শোভার নিমিত্ত শিল্পকারিণী 

আলোকের শিল্পবিদ্যার কি প্রয়োজন | 

সেখ নাদির দৈহিক কাঁর্ধ্য পরিত্যাগ ও সাংসারিক কর্ণ 

হইতে অপন্ূূত হইবার কারণ ক্ষ প্রার্থনা । 

_ ধুজরচি মিহির নামক রাজমন্ত্রীরনযায় আমার রাঁজগৃহে স্বীয় কর্ম 
হইতে অবসর দেওয়া! কেবল আমার ভ্রম ও আলস্য মাত্র। বুজরচির 

বিষস্ব বর্ণন করিতেছি শ্রষণ কর। কোন সময়ে হাংও দেশীয় কতকগুলি 
জ্ঞানিলোক প্র মন্ত্রীর ধর্পের বিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন_ যে, এ 
মহা প্রাজ্ঞ যন্ত্রীর কার্যকলাপে দবৌধারোপ করা যাইতে পারে না। 
ঘবে তিনি বক্তৃতা করিবার্ধ সময় অতিশর আশক্কা করিতেন। তাহার 
হুষধুর বাক্য জাবণে জৌতাঁর! হতাশ হইয়া দীর্ঘকাল অপেক্ষ) করিয়। 
থণকিতেন। তিনি এমত বুদ্ধিমান ছিলেন যে, স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করি- 
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বার পূর্বে জৌতাধিগের কথোপকথন গৌপনে শ্রাবণ করিতেন এনং 
তদুপরে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিতেন যে, হঠাৎ অযথা কথা কহিষ্বা। 
তদুপরি তন্গিমিত্ত খে করা অপেক্ষা কিছুক্ষণ চিন্ত। পূর্বক সদাঁক্য কাই 

শ্রেয়ঃ। বনুদর্শী প্রাচীন লোকের! ধাহার! বাক্যের গুণ ভালকপে জ্ঞাত 
হইয়া) অগ্রে বিষেচন! পূর্বক তৎপরে কথা কহেন । তাঁহারা বলেন যে, 
অনার বন্ৃতীতে কীল হরণ করিও ন1। এমত অভিপ্রায় কথা কহিও, 

যেম পরে খেদ করিতে না হম্ব। প্রথমে উত্তমরূপে বিবেচন! কর তাহার 
পর কথা কহিবে। সধারণের অসস্তৌষভাব বুঝিতে পারিলেই নীরব 
হইবে । বাকশক্তি থাকতেই পণ্ড অপেক্ষা নর শরেষ্ঠ, কিন্তু যি তুমি 
বাক্যের অন্যায় ব্যবহার কর, তুমি পণ্ড অপেক্ষা! অধম | যখন বক্তৃত। 

এত স্থকঠিন, তখন কি প্রকারে আমি রাজ সমক্ষে মহামহোপাধ্যায় ও 

ধার্শিক জনগণ সমবেত ত্বভীবতঃ এবং বুধগণের সংসর্গে আমার বক্তৃতার 

পরিচয় দিতে পারি। তথায় ঘদ্দি বক্তৃতার নিয়মীবলীতে আপনাকে োঙ্ঠ 
যোধ করি, তাহা হইলে আমার অহস্কার প্রকীশ হয়। কারণ আমার 
ক্ষমতা তাদৃশ নহে, অতএব এর বিজ্ঞতম মন্ত্রিবর্গের অগ্রে তাহ! কি 

প্রকারে প্রকাশ করিতে পারি ? অমূল্য মুক্তামালার মধ্যে পুতিরমণলা 
একটী সামান্য যবের-দাঁনা অপেক্ষীও অধম বলিয়। বোধ হয়। যেমন 

প্রভাকরের প্রভ1 মধ্যে দীপের প্রভা কি আলোক বলিয়া প্রকীশ পায় % 
গৃহাদির অত্যু্চ শুঙ্গ আলউপ্ড পর্ধতের নিকটে অবশ্যই মস্তক অধনত 
করে। আমারও পর্তিত সমাজে প্রকাশ হওয়া তদ্রপ। এই হেতু সাদি 
সাংসারিক অভিলাবজাল হইতে মুক্ত হইরা ভুমি নিপতিত হইয়াছেন, | 

স্বৃতরাং কেহ উহার লক্ষে বিবার্ঘ করিতে চেষ্ট করেন না। এইরূপ 
প্রকারে যিনি নত্রতার সহিত নত হন,কেহই তাহাকে প্রপীড়ন করে না 
অতএব কথার অগ্রে বিবেচনা কর। আবশ্যক, আমি পুষ্পের তোড়া 
নির্শীণ করিতে চেষ্টা করি বটে, কিন্তু তাই বলিয়া মালার ব্যবপায় অব- 
লম্বন করি না। লোকে অগ্রে মূল পত্তন করে, তছুপরে প্রাচীর নির্্দাগ 

করে, অর্থাৎ অগ্রে নত হইয়া! ক্রমে উর্ধে উঠিতে থাকে । ঘদি কোন 
সথশ্ী লোককে বিক্রয় করিতে ইচ্ছা! করি, ভাহ!'কি কেনান্ দেশে বিজ্ু- 
রার্ধে যাইতে পারি ? না, কারণ তথাম্্ব ইউশৌফ আছেন। তীহার! 

অত্যাশ্চর্ধ্য লৌন্দরধোর নিমিত্ত লোকেও তাহাকে কেনান্দেশী চন্দ্র 
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বলিয়! থাকেন। নৌকমানকে কেহ জিজ্ঞাস! করিয়াছিল যে, তিনি দর্শ- 
নশাস্ত্র কাহার নিকট শিক্ষ। করিয়াছিলেন | তিনি উত্তর করিলেন অন্ধের 
নিকট, কারণ অস্ধের! অগ্রে ভূমি পরীক্ষা! ন| করিয়া এক পদও অগ্রসর 
হয় না! অতএব তোমার গমনের অগ্রে পথ পরীক্ষা কর, আর তোমার 
পুকষত্বের বিষয় জানিয়! বিবাহ কর, অর্থাৎ সকল বিষয় অগ্রে জানিয়' 
পশ্গাৎ তদুপযুক্ত কাধ্য কর। 

যুদ্ধে ক্ুকুট অতি দুঃসাহসের পরিচয় দেয়, কিন্ত তাহ! বলিয়া কি শীতল 
নির্টিতবৎ নখরধারী বাজবৌরি পক্ষীকে আঘাত করিতে পারে ? বিডাল 
মুষিকের নিকট ব্যান কিন্ত ব্যাত্রের নিকট আবার ্বয়ং মৃবিক হয্ব। 
মহৎ লোকের! তাহাদের স্বভাব স্বলভ, সরলতাগুণে দামান্য লোকের 
দৌষ দেখিয়াও নয়ন মুদ্দিত করিয়। থাকেন এবং তাহাদের দৌষ প্রকাশ 
করিতে কখনও ইচ্ছা করেন ন!। ইহা! বিবেচনা করিয়া আমি অতি 
সংক্ষেপে এই পুস্তক মধ্যে নীতিপুর্ণ বিষ সকল সংযোজিত করিয়াছি, 
এবং মনোরম্য গল্প সকল রচন। করিয়াছি । নৃপগণের সৎকীঁধ্য বিষয় 
কবিতামালায় হৃশোভিত করিয়াছি, নান প্রকার উদাহরণ সংগ্রহ 
করণে জীবনের অধিকাংশ কালক্ষেপ] করিয়াছি। পূর্বোক্ত কারণেই 
আমি এই «“ গ্োলেস্তা” নামক গ্রন্থ লিখিয়াছি] দ্বীননীথ! যেন 
মতপ্রতি কৃপানয়নে দৃষ্টিপাত করিয়া আমার সাহাধ্য করেন। যত 
দিন পধ্যস্ত আমার এইট ধুলার শরীরে প্রত্যেক ধুলিকণ! ছিন্ন ভিন্ন 
না হইবে, ততদিন আমার এই সমস্ত ত্তব/ক্লোকোচ্চারণ হইবে। এই 

চিত্রপট লিখিবার আমার অভিপ্রায় এই যে, আমার মৃত্যুর পরে ইহ 
বর্তমান থাকিবে । মমুষ্যের জীবন ক্ষণকাল স্থায়ী/,ভরস! করি সাঁধু- 
লৌকেরা অস্থুগ্রহপূর্বক রর প্রস্থ পাঠ করিয়া আমাকে চরিতার্থ 
করিবেন। . | 

বিশেষ প্রণিধান পুর্ধক থ্রস্থথানির অধ্যায় সকলের ভোণীষদ্ধ এবং 
সংক্ষেপ করিবার মানসে ,দ্বর্গ সমূহে ফিভক্ত করিলাম । ্ রন্থখীনির নাম 
গোলেস্ত। (কুস্থমোদ্যান :)। ভজ্জন্য উদ্যানের ঘর স্বরূপ অষ্টম প্রবেশ 
ঘর রহিল। অতি বিভৃত. দোষ পরিহারার্ধে সংক্ষেপে লিখিলীম 1--" 
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.. প্রর্থম'অধ্যায় ... ... ন্বপগণের হিভোপদেশ। 

“ দ্বিতীয় ধা , ২. ,.* উদ্বাসিনীগণের | 
তৃতীয় ৯... ... সম্তোষের উৎকর্ষ! 

চতুর্থ এ মৌনাবলম্বনের আবশ্যকতা । 
পঞ্চম এ চি: ১১ প্রেম ও যৌবন । 

বষ্ঠ শ্রী ... ১. দৌর্বল্য ও বার্দ্যকা। 

সপ্তম তব .. ... বিদ্যার মহিনী শক্তি। 

অষ্টম এ ... জীবনের ব্যৰহারার্ধে কতিপয় 

নিয়ম । 

এই সময়ে যখন আমি প্রফুল্পচিত্তে সন্তোষ নিকেতনে বসিষীছিলাম, 
উপদেশ ছলে এই প্রকার লিখিলাম। এক্ষণে পরমেশ্বরের হস্তে অর্পণ 

করিষা অবসর গ্রহণ করিলাম, ইতি ।--তারিখ হিজরী সন৭৫৬ সাল। 

পল শাসন 
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প্রথম রা | 
বা পান ৯৮ 

নৃপগণের হিভোপদেশ । 

প্রথম উপাখ্যান | 

আমি এক তৃপালের ইতিহাঁল বণ করিয়াছি যে, তিনি এক কাঁয়া- 
বদ্ধ ব্যক্তির শিরচ্ছেদ্বনার্ধে ইঙ্গিত করিলেন। তখন প্র হতভাগ্য 'অপ- 

রাবী স্বায় মৃত্যু সংবাদ শ্রবণ করিয়। হতাশ ও উল্মত্ত প্রায় হইয়। এ 
ভূপালকে স্বীয় ভাষায় যঘোৌচিত তিরক্কার, নিন্দা! ও কটুক্তি করিতে 

'আরভ্ভ করিলেন। কারণ মন্ধ্য যখন আপন জীবনের আশ! ত্যাগ 
করে তখন মনে যাঁহ। উদদয্ব হম্ব তাহ! নিযে প্রকাশ করে। বিপদ 
হইতে পরিত্রাণের উপায় না থাকিলে এমনি হতজ্ঞান হয় ষে, স্বীয় করে 

 তরবালের প্রচণ্ড আঘাত ধারণ করিতে উদ্যত হয়। ক্রোধান্ধ হইয়! 
মাঞ্জার ও সাঁরমেয়কে আক্রমণ করিবার নিমিত্ত তঙ্জন গ্জন করিয়া 

.খাঁকে। এ অপরাধীর বাক্য নরপালের বোধগম্য ন! হওয়ায়, তিশি 
সভাস্থ মৃস্ত্রীবর্গকে প্রশ্ন করিলেন ঘেঃ ও কি কহিতেছে। এক জন 
প্রান মন্ত্রী পরহঃখে অত্যন্ত কাতর হইয্ব! বলিলেন, প্রভু! বন্দী বলি- 

তেছে, যিনি আপন ক্রোধ সন্বরণ করিয়। অন্যের প্রতি দয়া প্রকাশ 
করেন, জগদীশ্বর তাহার প্রতি যথেষ্ট করুণা প্রকাশ করেন। ইহ! 

শ্রাবণে মহারাজের সাসিপত় দয়ার উদ্দেক হইল, কিনি বন্দীকে মুক্কি 
এমন করিলেন! নি 
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দ্বিতীয় মী তানুশ শহৃদয় ছিলেন না। কিনি কহিলেন, 

আমদের মত পদানত ব্যক্তিদের রাজ সগ্পিংধনে সত্য ব্যতীত মিথ্য! 

বাক্য প্রয়োগ কর! কর্তব/; নয়। কাপ এ শন্দা ভূগরন্তে ষং ংপরোনানন্ত 

তিত্র্ধার ও কটুক্তি করল, কিন্ত গুথম মন্ত্রী তাহার সঙ্গে বিপহীত 

কহিলেন। মহীরাঙ্গ এই মত্রীর বাক্য শ্রবণে সাতিশয় বিরুক্তির দহিত 

মুখভন্ি করিয়! বকিজেন দন্তিন্। তোমার সত্য বাক অপেক্ষ; উহার 
গিথ) কথায় অধিক সঙ্গেষ লাভ করিয়া কারণ যে সত্য বাঁকোর 
ছার জীবের জীবন হান হয় ও বিষাদ জন্মায়, সেস্ছলে সত্যবাক্য 

অপেক্ষা মিথ) বাক্য ভেয়ঃ। যদ কৌন ভুগাল পরের নগ্রণীয় কার্য 

করেন, সেঘদ কুমন্ত্রণ। দেয় তাঁধার ছুঃখের পরিসীমা থাঁকে না। 

দেশাধিগতি অথল। গৃহ ছামা যাহ কহেন কিন্বা করছেন তাহ! অন্যান 
হইলেও অধীনস্থ লোকেদের শিরোধাধ্য করিতে হয়| 

আবুঘ়ান ফরেছু নামক মহীপালের অন্টালকার বদ্ধ পয়োপরে 

একটি কবিতা অ্গিত ছিল । ভাবার অর্থ এই,--ভ্রাতঃ সংসারে পথিবী- 

শ্বর ও চিরামুক্সান নন ।” অভএব একমাত্র সেই জগনিয়স্তার উপর ঘৃত- 

ভক্তি রাখ ভীহ| হইলেই যথে১ ইঃলীভ হইবে! সাংসারিক মায়! 
পরিত্যাগ কর ইহার সৃখশাস্তির উপর বিশ্বাস করিও না, কারণ অনে- 

কেই তোমার নায় প্রভূত করিয়াছিলেন এধং কালগ্রাসে নিপতিত, 

হইয়াছেন : কাহারও চিছুমাত্র নই | মীনষ দেহ হইতে বখন পাবিজ্র 

আশ্মা। বহির্গত হইয়া যান তখন উত্তম অধম শধ্যাপ্ন বিচার করায় কি 

খল? কারণ কি ম্বৃঙিকায় কি পিংহাসনে মৃত্যু বন্ত্রণীর ভোগ একই 
প্রকার) রা 

দ্বিতীয় উপাখ্যান। 
খৌরাশান নগরের 'কৌন এক মহীপাঁল গজনবি দেশীয় মহচ্দ 

সা ডিন দামক ভুপালের সন্ঘদ্ধে একি অভুত স্বপ্ন দর্শন করিয়াছি 

লেন যে, তঁহীর মৃত্যু শতবৎসর অতীত হইয়াছিল, কিন্তু যেন তাহার 
দেহের সায় অংশ ধ্বংস হইরা মৃৃতিকায় পরিণত হইয়াছিল, কেবল 

নয়নহয় নয়নাধারে ঘুর্ারমীন হইয়া! . চতুর্দিক নিরীক্ষণ করিতেছে। 

স্বাজসভার পর্ডিতবর্ে এই স্বপ্নের ভাব সংগ্রহ করিতে অসক্ত হইয়া 
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কছিলেন। কিন্তু এক সন্নণাদী, মহারাঞ্গ ও পভাপদগণকে অভিবাদন 
ূর্ধক কহিলেন যে, সেই ভুপালের ব্াঙ্গ্যভার ইদানীং অপর হস্তে 
নস্ত হইয়াছে, তি"ন অদ্যাবধি তাহার চতুর্দীক অবলোকন ক'রত- 
ছেন। অপেক যশ] মহোধয়গণ যাহাদগের তৃমধ্যে কপ্র দেওয়। 
গিয়াছে পূর্থশীতে ঘাহাদগের জভপিভাবস্থায় (কান চি ও পাওয়। 

যায় না। তাঁহাদের মৃতদেহ মৃিকার সহত মিতিত হইয়া গিয়ীছে, 

একটু অস্থিও দৃষ্টিগোচর হয় না। কিন্তু যদিও. নওসেরও য়া! মহীপাঁশ 
বহুকাল পরলে।কে গমন করিয়াছেন ও ওহ র স্থলিচার ও ধানশীলতা 

গুণে অদ্যাবধি তীহাকে সজীব 'করিয় রাখিয়াছে। তাহার অঙ্গয় 

নাম চন্দ্রদ্ষ্যের ন্যায় দেদীপামাঁন রহিয়ীছে |. মান'গণ | সৎবাঁধা 

কর, এবং মৃত্যু সংবান প্রচার হইপার পূর্বে জীবন ধনের ব্যয় অপব্য- 

য়ের গণনা কর, অথাৎ য্দিঞজীবনের সছ)বহীর করিয়। থাক, বৃত্যুর 

পরও অমর থাকিবে । 
বইটাাঃদগন, সং আরা 

তৃতীয় উপাখ্যাম। 

কোন এক যুববাজের বিষয় শিবণ করিলান যে,তিনি ্বভাবতঃ খর্বা- 

কার ও কষ ছিলেন কিন্তু তাহার সহেপদরের। তথ শী হঃটপুঃ ও দীর্ঘাকার 

বলিয়। ন।ন হ্বশোভন ছিল। তাহাদের পিতা খর্ধ তনফটিকে হতাদর 

করিতেন | এক দ্দিষল পর ধর্ধ বুবরীজ জনকের তাচ্ছলা ভাব বুবিতে 

পরিজ] মিনতি পুর্ঘক পিভীকে কহিলেন, পিতঃ। স্থৃ্ী দীধাকীর ব্যক্তি 

অপেক্ষ। জ্ঞানী খর্কব্যক্তি শ্রেষ্ঠ। অনেক ক্ষু বন্ত, বৃহৎ বন্ত অপেক্ষা 

মূল্য নন্ন হইলেও বাবহারে অধিকতর খাদরটয় হয়। যদিও অজ 

অপেক্ষ। এরাবত বৃহবাকার, বিন্ধু হস্তমাংশ অপ ছাগমাং স্ অধিক 

ফাবহাধ্য ও আদরপীয়। অনেক উচ্চশৃ্-পর্দ্ধত সত্বেও গুণ ও মান্যে 

তর, তুরনামক পর্্তটী ঈশ্বরের নিকটে তোষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয় 
এইরূপে এক কৃষ জাশী ব্যক্তি এক. সুলোদর নির্কোঁধকে কহিয়াছিলেন 

বে, “একটীষ্ারব্য বোটক যদিও কৃৰ হয়, তখাপি একদল গর্দভাগেক্ষা 
শ্রেষ্ঠ রি নৃশ তনয়ের উপ ব্তৃত| শ্রবণে তাহার জনক হান্য করি- 
লেন, সভভাস্থ সমস্ত সভ্/গণেরা আহলাদপুর্ধক দুবরাজের . বখে্। 
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প্রশংসা করিলেন, কিন্তু ইহাতে তাহার ভ্রাতার! ্া্িত হই ্ 
সাঁতিশত্র দুঃখিত হইলেন। | 

লোকে যে পথ্যস্ত বাক্য না কহে সে পর্যন্ত তাহার গুধ, বুদ্ধি ও 
বিবে€ন1 অপ্রকীশ থাকে * সকল মক্তভূমিই প্রীণিশুন্য মনে করিও না, 

কীরণ কে বলিতে পারে, তন্মধ্যে ভীষণ ব্যান ও শগননে থাকিতে পারে | 
ইতিমধ্যে এক ছুর্দবস্ত শান্র উক্ত যুবরাজের পিতার বিরুদ্ধে বহুসংখ্যক 

সৈন্য সীমস্ত লইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়ীছিল, তখন এঁ খর্ব যুব- 

রাজ সর্ব প্রথমে যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া আক্ষালন পূর্বক কহিতে লাগিলেন! 
“আমি সেরূপ নহি যে যুদ্ধে কেহ আমার পৃষ্ঠ দর্শন করিতে পাইবে, 

সাহসে নির্ভর করিয়া রণহুলে রুধির ব্যতীত আর কিছুই নিরীক্ষণ 
করি ন|।” ঘোরতর ঘুদ্ধানল প্রজলিত হইয়া! উঠিল, তখন এ যুবরাজ 
অকুতোজক্বে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন, যেন রুণক্ষেত্রে ক্রাড়া করিতে 

লাগিলেন । পরে অতি ন্বল্প সময়ের মধ্যে বিপক্ষদলের প্রবল প্রতাপ 

যোদ্ধা ও রণবারগণকে নিহত করিয়া পিতার নিকট ভূমি চুম্বন পুর্ববক 
সাঠাঙ্গে প্রণাম করিয়। কহিতে লাগিলেন। 

পিতঃ! আপনি আমাকে দুর্বল অনুমান করিয়াছিলেন, কিন্ত 

আপনি এমত বিষেচন। করিবেন ন! যে, ছ্ুলকায় নির্বোধ ব্যক্তির ঘ্বার! 
কীধ্য সফল হয়$ বৃষ ঘোটকের ছার রণক্ষেত্রে জয়ী হওয়া) যায়, 
তথাঁচ স্থুলকার বৃষের দ্বার রণস্থছলে কোন কাঁধ্য হয় না। বিপক্ষধলের 

সৈন্যসামস্ত অধিক ছিল এবং আমাদের অতি অল্প সৈন্য ছিল। কিন্তু 

আমর অসীম সাহল গুণে বিপক্ষদল রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিল, 

তত্রা১ মদ্ীয় হন্ে অনেকেই নিহত্ত হইয়ীছে। জমি ঘোরতর সিংহ- 
মাদ করিয়া! বলিলাম, হে মানবগণ। সাহসের উপর নির্ভর কর, ঘুদ্ধ- 

 চ্ছলে ভ্রীলৌকের বেশ ধারণ করিও না। এ মহীপাল খর্ব যুবরাজের 
'অসমনাহসিক কাঁধ্যের বিষয় বণে পরমাহ্নাদিত হইয়া যুবরীজকে 
অতি ন্সেহ পুধ্বক আলিঙ্গন ও মুখ চুদ্ধন করিয় ক্রোড়ে করিলেন ও স্ব 
রাজ্যের অধিপতি করিলেন এবং পুর্বাপেক্ষা অধিক দেহ করিতে লাখি- 
লেন, ইহাতে তাহার সহোদরের ঈর্যািত হইয়া! তাহারপিখাদাত্রব্যা- 
'দিতে বিষ করিয়া ফিলেন | যৎকালীন তিনি আহার করিতে বসিলেন, 
এমত সময়ে তাহার ক সহোদর গ্ধাক্ষের ঘারে করাধাত করিলেন! 
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চতুর বুর্রাঁজ ভগিনীব ইঙ্গিত বুধিতে পারিয়া তৎক্ষণাৎ ব্বহায় পরি- 
ত্যাগ করিলেন এবং ভ্রাভাদিগের শক্রুত। পিতার নিকট বাক করিলেন 

এবং কহিলেন আ্সানিদিগকে নির্ষোধ লোকে প্রাণে ন্ট করিয়া তীহা- 
দের পদ লইতে ইচ্ছ,ক হয়, কিন্তু উহ! নির্বরবোধের পক্ষে অসাধা হইয়া 
উঠে। হুমীপক্ষী যদ্দি পৃথিবী হইতে লোপহইয়া যায় ভাহা হইলে 
পেচকের ছায়ার নীচে যাইতে কেহই ইচ্ছ,ক হইবে না। ইহা শ্বর্ণে 

এঁ মহাপাল ক্রোধান্ধ হইয়া যুবরাজের ভ্রীতীগণের কর্ণ মর্দন করিয়! 
দিয়! যৎপরোনাস্তি ভৎসন1! করিলেন এবং বিবাদদাগ্নি নির্বাণ করিবার 

নিষিত্ত স্বীয় সম্পত্তি তাহাদের মধ্যে সমভাবে বিভাগ করিয়। দিলেন । 

ইহার তাৎপধ্য এই যে, দশজন মন্্যাসী একখানি কম্বলাসনে তবথে 
নিত্রা যাইতে পারে, কিন্ত দুইজন ভূপতি এক সময়ে একরাজ্যে রাজ্য 
করিতে পারেন না| একজন ধার্টিক সন্ন্যাসী যদি একখণ্ড রুটী প্রাপ্ত 

হন, ছ্াহার অর্ধেক বণ্টন করিয়া দশজন সন্ন্যাপীকে আহার করিতে 

দেন. কিন্তু একজন ভূপতি এক রাজ্যেশ্বর হইলেও অপর রাজার রাজ্য 
লইতে শিরস্তর চেষ্ট! করেন। 

চতুর্থ উপাখ্যান । 
আরবদেশে এক পর্ধতোপরি একদল ঘন্থ্য একত্রিত হওয়ায় সওদগর- 

ধিগে় গঘনণগমন্র পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া উঠিল এবং ফেশস্থ সমস্ত 
প্র্গাবর্গ ব্যতিবাস্ত ও সশস্কিত হইল । আরব দেশাধিপতির £সন্যরা 
উহাধিগের গুরুতর দৌরাস্ম্যের আড়মবর দেখিয়! চমৎকৃত হইল। যখন 
ঘসার| উক্ত পর্বতগুহ! মধ্যে আপনাদিগের বাসন্থান প্রবল প্রতাঁপের, 
সহিত সংস্থাপিত করিল, তখন ভূপতির আজ্ঞান্থসারে অমাত্যেরা দস্থ্য- 
ধিগের একেবারে বিন করিবার পরামর্শ করিতে লাগিলেন; এবং 
তন্দন। গুস্চর নিযুক্ত করিলেন,কীরণ যৎকালীন এক বৃহৎ বৃক্ষের অপ্গ.র 
কোন স্থানে উৎপন্ন হয়, তৎকালীন এক বালক কর্তৃক উহ! উৎপাটিত, 
হইতে পারে, কিন্তু কিছু দিবস পরে এ বৃক্ষ মহ! প্রবল হইয়া উঠিলে, 

উহীকে নষ্ট করিতে অনেক কষ্টভোগ করিতে হয়। যখন কোন নদ 
নদীর শোভবারি দেশাভিমুখে অন্প অল্প বহন হইতে থাকে, তখন 

একখণ্ড নৃতিকার ছারা উহা! অনায়াসে বন্ধ-করা গায়, কিন্তু তখন অম- 
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মোবোগ করিলে এ ন্োতযারি এমন প্রধল হইয়া উঠে যে তাহা হত্তী 
ছারাবাকরাযায়ন1। ভূপালেত্র 'অমাভ্যগণের এইব্রগ তর্কবতর্ক 
করিয়। শেষ সিদ্ধান্ত করিলেন যে, গুপ্তচর উহাদিগের বিশেশী এসন্ধান 
করিয়। সংবাদ দিলে, একদল হুশিন্িত ঠৈনা তথায় ।গ্রণ বরা হইবে, 

এ সৈন্যগণ পর্ধতোপরে এক খপ্তস্থানে অতি গোগনভানে হুকীক়ত 
'হইয়! রহিল। সাবংকালে এ দস্যগণের! স্বস্কানে আদিয়। পৌছিল। 

লু ঠত ভ্রব্যাদি ও অগ্ত্রে শত্া্ি রাখিয়া আহারান্তে নিদ্রা যাইতে 
লাগিল। একপ্রহর নিশ। গত হইলে দত্যাগণের তেজ বোরতর নিড্রীতে 
এইরূপ ত্রীস হইয়ী গেল, ধেনস্ুধ্যের কিরণ মেঘেতে ঢাঁকিল এবং 

হেয়েল নামক মিনে ইউজ্স পেগস্বরকে গ্রাস করিল অর্থাৎ ঘোরতর 
নিত্রাতে দ্থাগণ অচেতন হইয়া রহল। ভখন এ লুক্কান্িত সৈন্যের! 
টপ্তচ্ছান ইইতে বাহির হঈয়! মহাবেগে দহ্থ্যগণের উপর আক্রমণ 
ক'ররা প্রত্যেকের করদ্বস্ত পশ্চাৎদিকে দুঃরূখে বদন পূর্বক গরদিবস 

প্রাতঃকালে মহীপাঁলের সম্মুখে আনিয়৷ উপস্থিত করিল। 
এ মহীপাল উহাদিগের দেখিবামাত্র ক্রোধান্ধ হইয়া দহ্থ্যগণের শির- 

শ্ছেদন করিতে আজ্ঞা দিলেন । এ দহ্যদলের মধ্যে একটি অপরূপ স্থশ্রী- 
বালক ছিল, তাহার অপব্ধপ রূপের আভ। নব প্রন্ষ)টিত গোলাপ-কুস্ু- 
মের ন্যায় উজ্্বল। এঁভূপালের একজন মন্ত্রী ্ৰ বালকের অপরূপ 
রূপ লাবণ্য দেখিয়া রাজসিংছা পন চুহ্বন পূর্ণিক বিনয় বচণে কহিতে 
লাগলেন, হে নরণেষ্ঠ ক্ষিতিনীথ! এই বালকটীর শিরশ্ছেদন ন। 
করিয়া আমাকে দান করুন, কারণ কুত্থমেদ]ানের বিষাক্ত খল অব্যা- 
বধি আহার কষে নাই, ও কুসঙ্গে সম্রী হয় নাই, অভএব হে মহারাজ! 
ইহাকে হত? না করিয়ী আমাকে দান করিলে কৃতার্থ হইব। তপতি 

মন্ত্রীর এতাদৃশ কাতরোক্তি জবণে নদবন বিকত করিয়া কহিলেন, মদী 
বিবেচনায় ইহা ভাল 'ন্থুভব হয় না, কারণ তুমি তজ্ঞাত তু যে, 

গোলাকৃতি বন্তর উপর কখন গোলাকার বন্ত স্থায়ী হয় না। আমকে 
ির্ঘঘাণ করিয়া ভাহা'র কণ। প্রহ্থলিত রাখা, অথবা দপ্কে নঃ করিয়। 

'ভাহার সঙ্গুইকে, পালন করা জানিলোকের ফাধ্য নহে । বেত বৃক্ষকে 

যতই বারিসেচন দ্বারা যত কর, কখনই ফল ফলিবে না, অতঞব নীচ 

'পংসর্থে কখন গমন করিখ না। আর মে ফলের আস্মাছন নাই তাহাতে 



বাঙ্গাল! গোলেস্তা! ৭ 

কি তঁম্বাদ পাওয়া যায়? নরপতির লম্বভৃতীয় মনিব যথখেই 

প্রশংসা করিয়া কহিলেন, নরতাথ! শ্ণপনি বাহ) আজ্ঞা করলেন 

এ সকলি সত্য, কিন্ত ইতর লোক খদি সংসর্গে থাকিয়। ব্দ্বা] ইপা দিন 
করে, আর উত্তম সহবাঁসে থাকে, তবে ভাহার তিমিরাচ্ছ্ন হদয়াকাশে 
স্্যের নায় জ্ঞানদীপ প্রচ্ছলিত হয়, কারণ এ দহ্থযাপুর এখণে 
অবাধ, কুপ্রববত্তি ও কুমন্তরণ| কিছুই শিক্ষা করে নাই | নরনাথ পুনর্ধার 
কহিজেন। 

হে বিজ্ঞ মন্ত্রিরর । এই জগত্রক্গাত্ডের ভাঁতোদরে 'অনেকানেক 
মনৃধাজ1তি উৎপন্ন হইয়ীছে। পিতামাতা ধে যে জাতি হয়, উহাদের 
সম্ভানও সেই সেই জাতি হয়, যৎ1,”-নসরাণী কিছ! মুজশী পিতামাত। 

হইতে নপরানী ও মুজশী সম্ভানেরা উৎপতি হইয়া! থাকে । ইহাদিগের 
পণরলর্তে অপর জাতীয় সম্তান উৎপন্ন হয় না। তখন প্রশত্ত্রী পুনরায় 
নরপিকে সন্বোপন করিয়ং কহিতে লাগিলেন হে নরনাথ ! কুসংসর্গে 
কুঘটে এবং সৎনংসর্গে সৎ হয় তাহার প্রমাণ বণ করুন |লুত পেগ 

হুরের রণণী কুসংসর্গে থাকিয়া মহৎ কুলের ললন। হইয়া চিরকলক্ষণী 

হইলেন, কিন্তু আশাীব পেগস্বরের কুকুর সংসংসর্গে থাকি! মনুষ্যের 
লন জান প্রান্ত হইয়াছিল । এই হেতু বলি যে, দোষ গুণ, সংসর্গেই 
ঘটায়! ঘাকে। ভুপতি মন্ত্রীর এতাদৃশ বক্তৃত| পুনঃ পুনঃ শ্রাবণ করিয়া 
উক্ত বাপকটী মন্ত্রীকে দান করিলেন; কিন্তু কহিলেন, মন্ত্রিন। তোমার 
পক্ষে শরেয়ঃ নাই। 

কারণ তুমি কি শরধণ কর নই, এক  বর্া়সী ভীলোৌক বীধ্যবান 
রোস্তমকে কহিয়াছিলেন থে, “শক্রকে কখন বলহীন ও ক্ষীণ মনে 

করিও না1”তাহার প্রমাণ অন্প আ্োতকে লোকে প্রথমে অগ্রাহা করিয়! 
থাকে, কিন্তু শ্োত প্রল হইয়া উঠিলে বৌঝাই সমেত উষ্টকে ভামা- 
ইয়া লই॥া যায়। সেযাহা হউক, মরী এ ধালকটীকে স্বীয় 'আবাসে 
লইয়! গিএ লালন পালন করিতে লাগলেন এবং জ্ঞানী শিক্ষকের যি নিকট 
বিধ্যার জনা নিযুক্ত করিলেন। ত্র বালক বিদ্যাভ্যাস ঘর! বিলক্ষণ 

ভ্াামোনাজ্ঘন করিতে লাগিন, রাজসভায় উচিত: সভ্যতার রীতিনীতি 
সমুষর শিক্ষ। করা ইলেন, তত্ায় জনসমাছে খ্রশংসাভাত্বদ হইফেব। 
নী এক হিস বালককে লইন্কা রাঁজসন্ভার উপস্থিত হইলেন এবং 



স্পেস 

৮... বাঙ্গালা গোলেস্তা। | 

রাজার নিকট কহিতে লাগিলেন । হে ক্ষিতিনাথ ! এই বালকের বিধ্যা- 
ভাঁসের দ্বার! কিঞিৎ জ্ঞানোদয় হইয়াছে এবং কুরীতি সকল গিয়াছে । 
মন্ত্রীর এভাদৃশ বাঁক্য জীবণে ভূপক্তি হাসিয়। কহিলেন । 

হেমগ্িন্! যদি ব্যাপ্র শাকজ্ঞানীর সহিত সর্ধদ! সহবাস করে, 
তথাপি সে যৌবনাবন্থায় নিশ্চয় মারাস্তক ব্যাপ্র হইয়া উঠিবে। এই 
প্রকারে বৎসরত্বয় গত হইয়! গেল, তখন এ পালিত যুব| একদল দত্থার 
সহিত মিলিল । তাহার পর ত্বযোগ পাই) প্র মন্ত্রীকে এবং তাঁহার 
ছুইটী তনয়কে হত্য' করিয়। এবং অনেক অর্থ লুটিঘা লই পলায়ন 
করিল এবং উহার টপতৃক স্থানে গিয়া বাস করিল। ভূপাল এভাদৃশ 

ঈন! শ্রীবণে আক্ষেপে আপন করাঙ্ুলি দশনে স্পর্শ-পুর্বক 
কহেন 

যেমন অপকৃষ্ট লৌহে উৎকৃষ্ট তরবাল কখন নির্শবণ হয় না, তে ঘনি 
অসতবংশোস্তব ব্যক্তি কখন উপদেশ দ্বার সৎ হয়ন1। দেখ উত্তম 
মৃত্তিকাতে উত্তম পুষ্প হইয়। থাকে, কিন্তু লবণাক্ত ভূমিভে কখন উত্তম 
ফল ফলে না। অতএব উতদ্ভম বীজ উহাতে কখন রোপণ করিও না। 
তদ্রপ অসংবংশোডব ব্যক্তিকে উত্তম করিতে চেষ্টা করিলে উত্ত মর 
বিশেষ অমঙলের সম্ভাবনা | 

পঞ্চম উপাধ্যান। 

ধেখিলাম আলগীমস নাঁষে অতীব প্রশংসনীয় এক মহাপাঁলের 
রাঁজবাটীর বহিদ্বণরে এক. সেনাগতি তনয় দরীয়মান রহিয়াছিল। 
তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি, বিবেচনা ও চতুরতা প্রশংসনীম্ব ছিল এবং তাঁহার 
দৈহিক লাবণ্য ও শী এমমি চমৎকার ছিল ষে, জ্বানী লোকেরা তহ'কে 
অতি তুলক্ষণযুক্ত অনুমান করিতেন) তীহার শৈশবকালে ক্ষমতার 
লক্ষণ বিশেষ প্রকাশ ছিল। সংক্ষেপে জ্ঞান নক্ষত্র তীহার. শিরোপরি 

শ্রস়ছিল। তীহার রূপলাবণ্য এবং তীক্ষ-বুদ্ধির নিমিত তিনি এ 
ছুপালের বথেঃ অন্থধহ ভান হইছি. রা লোকের! 
কহিয়াছিলেন ৮ 



বাঙাল গোলেস্তা ৯ 

দঅর্ধোপার্জন জ্ঞান, বুদ্ধি হারা হইয়া থাকে ধ্দে হন ন1” মহস্ 
কেবল গুণে প্রকীশ হয় বম্পসেভে হয় ন1| সে খা] হউক, তীহার অন্গু- 
চরবর্গেরা ঈর্ষান্থিত হইয়া তাঁহাকে চার অপবাদ দিয়া ন্ট করিশার 
চে! করিয়াছিল, কিন্ত যাহাঁকে জগদীশ্বর রক্ষা করেন তাছার অনি 

মচ্গৃু'তে কখনই করিতে পারে না| ভূপাল অপবাদ অগ্রীহ্য করিয়া! $ 
যুশকে জ্িক্রাপু করিলেম যে, প্র ব্যক্কিষা তোমণর সহিত শক্রুত! 
করিল ইহার কারণ কি? তখন এ সেনাপতি তনয় মিনতি পূর্বক 

কহিতে লাগিলেন, মহারাজের জয় হইক। মহায়াজের অন্ছুকম্পায় 
অশমার প্রভি সকলেই সাতিশয় অনগ্রহ প্রকাশ কত্েন, কিন্ত শত্রু, 

অনি ঘটাইডে ন! পারিলে কখন সন্ত হর না| রে লরাপম শত্রু । 
ভোর পরহিংসাজপী ষে দুঃখ ভাহ1 ভার ম্বত্য না হইলে কখনই তাকে 
ভাগ করিষে না। যত দিবল জীস্দশায়ু থাকবি পরের অনি চিন্তার 
ধিবিধ প্রকারে কষ্টছোেগ করিতে হইবে | হতভাগ: “লাফের] সর্কদ] ধন 

ও মান পাইতে আশ। করে, কিন্তু পরের ভীবুদ্ধি দেখিয়া মন্খেমধ্যে 
সর্বদা কষ্টতভোগ করিনা! থাকে, বথা »স্সধ্যের ভেজে ময় “জাখতিঃ 

বাঁড় পক্ষার! সহা করিতে পারে না, কিন্তু তাই বলিয়া কি আুধ্যের প্রতি 

দ্বোধারোপ কঃ1 উচিত ? এমন সহত্র সহজ বাছুড় পল দাগে অদ্ধ 

হইম্্া থাক বরং ভাল, তথাচ সৃয্যের তিমিরাচ্ছন্বভবৰ কে টীছে ? 

ষ্্ক উপাখ্যান । 

আজম দেশীয় কৌন এক ভূপতির ইতিহাল বরন] করিতেছি | এঁ 
রাজ] তাহার প্র্জগণের বিষম্বা্দি লু্ঠন করিতে লাগিলেন এবং উহ্া- 

দিগের উপর ঘোরতর দৌরাস্ম্য আরস্ত করিলেন। প্রজার! অতিশর 
ব্যতিব্যস্ত হইয়া অসীম দুঃখভোগ করিয়া শ্বদেশ পরিত্যাগ করির! 

অন্যাধিকারে বাস করিতে পাগিল। ক্রমে প্রজাগণের -সংখ্য] অধিক 

ন্যুন হওয়ায় রাজকর ও ক্রমে কম হইল এষং রাঞভাওারও শুন্ত হইয়া 
গেল। অপরাপর দেশীষ্ব নৃপগণ উদ্থীর রাজ্য লইযার জন্য বিশেষ 
চেষ্টা করিতে লাগিলেন । 



তি... বাঙ্গালা গোলেন্কা 

সৌভাঁগোর সময় পরের উপকার করিলে দুর্ভাগ্যের সময় তাহা পুনঃ 
প্রান্ত হওয়! যায়, কারণ প্রভু যদি ভূতোর প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, 

স্কাহ। দেখিয়! বিদেশীয় লোকও অনুগ্রহ পাইবার আঁশয়ে অচৃগত্ত হয! 

লেযাখা হউক, কোন সময়ে নহীপালের রজসভায় শাহানাম। নামক 
গ্রন্থমদ্যে ধোহক নামক মহীপালের রাজত্বের ভ্রীস এবং ধরে নামক 
মহাপালের রাঁএদ্বের উন্নতির পুরীবৃত্ত পাঠ হইতেছিল | ইহ] শ্রবণে 
অাণনদেনীর ভুপালের মর্রা প্রম্ু করলেন, যদি খরে« মহীপালের 
আর্থ ও টসন্য ছিল না তবে তিনি রাজত্ব কিপ্রকারে করিতেন ? যদ্টি 

কখন কোন সময়ে বিপক্ষ উহার উপরে বিপক্ষতা করিতে আসিত তবে 
কি হইত? এঁভুপাল উত্তর করিলেন ঘরে, রাজার স্থবিচারে প্রজ1 

এমন বাধ্য ছিল বে, তাথারা সকলেই তাহার সাপেক্ষ যোগ দিয় 

বিপক্ষবলন কর] দিত, তখন মন্ত্রী কহিতে লাগিলেনঃ--হে মহারা+ ! 

রাজীর ধর্ম যে, তিনি প্রসার সহিত এক হইয়া] বাজ করেন. কিন্তু 

আপন প্রজাশীটন করেন কেন? আপনার কি ব্রাজ্য করিবার ইচ্ছ! 

নাই ৭ রাজনাতি অনুসারে রাঙ্জীর কর্তব্য যে, টসন্য ও প্রঞ্াবর্গকে 

আপা প্রাণের তুল্য সেহ করা, কারণ তাঁহারাই বাজার দক্ষিণ হস্থের 
স্বরূপ। তখন +$নাপাত পিজ্ঞীপ? করিলেন, হে মগ্িবর । সৈন্য ও 

প্রজার প্রত কি গ্রকার জ্েহ করিতে হয়? মন্ত্রী কহিলেন উহাপ্দগকে 
সময়ে সময়ে “রিশমের পা'রতোধিক দিতে ও দয়। প্রকীশ করিতে হয়, 

কিন্তু আপনি এই »ই কাধ্য কিছুই করেন ন]। 
যেরাঞ্জ প্রপ্লাপীড়ন করেন তিনি কি রাজত্ব করিতে পারেন ? নেক- 

ডিয়। ব্যাম্র মেষপালকের কাঁধ্য করিতে পারে ন1। যে রাঁজ' প্রজার 

উপর দৌরাত্ম্য করেন, তিনি গ্বহস্তে স্বীয় রাজ্যের মূল উৎপাটন করেন। 
ঞ্ ভুপতি মন্ত্রীর হিতবাঁক্য বিপরীত বুঝিয়! উহাকে তৎক্ষণাৎ কারাগারে 
প্রেরখ করিলেন। কিছু দ্রিবস পরে এ ভূপতির অতি আত্মীয় অর্থাৎ 

$ষ্থার খুন্পভাভ পনর তীহার রাজত্ব আক্রমণ করিলেন ,বং তাহার 

অনেক গ্রর্জী বিপক্ষ পক্ষে যোগ দিতে লাখিল। অবশেষে এ অহিভাচারা 

রাজ! দ্বায় রাজ্য পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। 
ভূপতির অধীনস্থ লোকের প্রতি আহভাচার কর! উচিত নয়, কারণ 

ভাকদের সহিত জীক্য থাকিলে শক্র ও অধীন হইয়' থাকে, আর 
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লৌকের প্রতি দৌরাত্মা করিলে কু ও বিপক্ষ হইয়া! ইঠে। অভঞস হে 
নৃপগণ ! প্রঙ্গার সহিত প্রণয় কাল লীপন কর, তাহ] হস্লে প্রজার 

ভোমাদের পক্ষ হইয়! শত্রু দ্বমন করিবে, স্ববিচারক রাঁজার প্রজী- 
গণই টসন্য। 

মগ্ডম উপাধ্যান। 

কোনএকভূপতি এক আজমদেশীয় ভৃত্য সমভ্িব্যাহারে এক দ্করি আরো- 
হুণ করিয়া বমিয়াছিলেন, কিন্তু এ ভূত্যটি এরূপ সমূত্র ও তরি পুর্বে কখ- 
মই দর্শন করে নাই,হতরীং অনিশয় ভীত হইয়া রাদন করিতে অরস্ত 
করিল। অভিশয় ভারুভায় উহার স্দন বিকৃত হইয়া ঠিল। নৃপত্তি 

ইহাতে সাতিশয্ন নিরক্ত হইডে লাগিলেন । কোন প্রকারে ভূন্ভাটীকে 
রোদন হইতে শিবৃত্ত করিতে পারিলেন না| উঞ্ পোভমঙ্যে এ+ ব্য্ি 

অতি বুদ্ধিমান ও জ্ঞান।ছিলেন, তিনি এ নরপালকে সম্ভাষণ পুর 
কহিতে লাগিলেন, নরনাখ ! ষর্দি মত্প্রতি আদেশ হয়, তবে শামি এ 

অবোধ ভৃত্যটির “রান নিবৃত্তি করিতে পারি, ইহাতে ভূপাল আদেশ 
করিলেন, যদি একাঁব্য করিতে পার, তবে আমি ভোমীকে যেই পারি- 

ভো'যিক দ্দিব | তখন গ্রজ্ঞানা ব্যক্তি এ ভৃত্যের কেশীকধখ কিয়া সমু 

দ্রের মধ্যে বারছন্ব ডুলাইয়। এ ভরির পশ্চাতে বাহছয় সংন করিয়। 

রাখিলেন, ভূতাটি ইহাতে একেবারে নিস্তদ্ধ হইয়া রহিল আর রোদন 

করিল ন।। | 

এ দরপীল ইহাতে অতিশয় আশ্চধ্য হট কহলেন, হে 
বুধতেষ্ঠ ! একি চমৎকার ! আমার ভূত্যটি কি প্রকারে একেশারে নীর্গ 
হঁয়াগেল ইহ-তভে তিনি উত্তর করিলেন, 'হ ক্ষিতিনীথ । গ্রে আঁপ- 
নার এ অলোধ ভূত্যটি জলমগ্র হইবার অশশস্কায় ভীত হইয়াছিল, এই- 
ছতু রোদন করিতেছিল এক্ষণে আমার দ্বার! তাহার সে ভ্রম দুর হও- 

বার সে নারব হহয়াঁগল। 

লৌভ্ভাগ্যের যথার্থ মর্ম তিনিই বুখিতে পারেন, বিনি দুঃসময়ে কষ্ট 
পাইর়াছেন। ধেমন স্বর্সবাসীরা নরককে উত্তম স্থান বৌধ করেন এবং 
নরকবাসীরাও স্বর্গকে সেইরূপ প্রকার বিবেচন! করেন । ইহাদের মধ্যে 
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বিশেষ প্রন্তেন আছে। একব্যক্জি প্রণক্িণীকে আলি করিতেছেন, 

এবং অপর ব্যক্তি প্রণয়িণীর অপেক্ষায় একদৃ& চাহিয়া রহুয়াছেন, 

ইহার কারণ মানবজাতীর স্বভীব এই (ষ, যদ্বধি কোন বিষয় দর্শন 
অথবা (ভাগ না! করেন, ভঘবধি এ বিষয় দর্শন ও ভোগ করিধার নিমিত্ত 

অতিশয় অভিলাষী ও চিস্তিত হইয়। থাকেন কিন্ত তাহা দর্শন কিনব! 

ভোগ করিলে ইচ্ছ। বা! উদ্বেগ থাকে না। 
পপপিস্পরি আহা রা 

অফটম উপাধ্যান। 

আজম দেশীব্ এক ভুপতি প্রাচীন অবস্থায় অতিশর পীড়িত্ক হইয়া 
জীবনের আশায় প্রায় নৈরাশ হইয্াছিলেন। এমত সমস 
ক অস্থারোহী সেনাপতি আপিয়। শুভ সংশাদ দিল যে, মহারজের 
সহিত যে ধিপক্ষরা যুদ্ধ করিতেছিল তাহারা সকলেই পরাভব হইয়াছে 
তাহাদিগের দুর্গ অধিকার হইরাছে এ, আমি সমস্ত শক্রুকে জারাবদ্ধ 
করিয়া! আনিয়াছি। উহবাদিগের সৈনযদল ও প্রজাবর্গ সকলেই আপনার 
অন্তগ্রহলাভের আমশ্য়ে ঘারে আসিয়। উপস্থিত হইয়াছে। অতঞব 

মৃহায়াজের কি ন্দীজ্ঞা হয়? নরনাথ এই শুভ সংবাদ শ্রবণ করিয়! 
আক্ষেপে ঘীর্ঘ শিশ্াস পরিত্যাগ পূর্বক কহিতে লাগিলেন 

হাব! এক্ষণে আমীর পক্ষে এইটি শুভসংধাদ নাহ বরঞ্চ আমার 
শত্রুর পক্ষে ফারণ আমাম রাজত্বের আশা! এক্ষণে “শষ হইয়াছে, 
আর আমার রাজ্য করিধার অভিলাষ মাই, এক্ষণে আমার যুদ্ধে ভয় 
হওয়ার ফলকি?কারণ আমার আশামঙ্গিব ভগ্ন হইয়াগিয়াছে, এবং 
আযুশেষ হইয়া আসিতেছে , এসমর ধমরাজার জয্ভস্কাঁ বাজি তেছে, 
এক্ষণে আম মৃত্যুর সঙ্গে যুদ্ধ করিতে যাত্রা করিতেছি, এই গ্রকার 
অনেক আঁক্ষেপন্থচক-বাক্য কহি্না স্বীয় ইন্জ্িয়া্িকে সম্বোধন করিয়। 
কহিতে লাগিলেন হে নয়নগ্য় ও হত্পদাদি | তোমরা আমার সেবা 
করিও না, শীত বিদায় হও, তোমরা মামার সহিত চিরকাল বন্ধুত্ব করি. 
রলাছিলে। তোমাদিগের সহাত্বতায় চিরকাল দুবু দ্ধির সহিভ্ঞ কালহরণ 
করিয়াছি। ছেজবদীঙ্ছর। আমাকে ক্ষম! করিয়া! পাঁপ হইতে যুক্ত 
করণ । ৯ | 
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নবম উপাখ্যান। 
কোন দেশে হরমুক্ম নাঁনে মহাধিক্রমশালী একভূপাল স্বীয় পিতৃ- 

রাজ্য সিংহাসনে আরোহণ করিয্ব। পিতার ফাবতীয় মন্ত্রীবর্গকে কারাবদ্ধ 
করিয়া রাখিলেন। ইহাতে এ ভূপনত্তকে কোন এক ব্যক্কি মিনতি পুর্কক 

জিজ্ঞাস! করিলেন, নরনাথ ! আপনি যে আপনার পিতার মন্ত্র ধর্গকে 

কারাবদ্ধ করিলেন ইহার আপনার মিকট কি অপরাধ করিয়াছে ? 

নৃপ”ণত উত্তর করিলেন, কোন অপরাধ করেন নাই, কেবল স্বীয় জীবনের 
'আশক্কা প্রযুক্ত উহাদের বন্দী রাখিয়াছি, কারণ উহ'র। আমাকে অত্যন্ত 
ভয় করে এবং আমার প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে না এই জন্য মদীয় 

অস্তঃকরণে সাতিশয় আশক্ক| জন্মিয়াত্ছ, পাছে উহার। উহাদিগের শক্ষ 

হইতে পরিত্রীণ পাই "র জন্য আমার জীবন ন্ট করিষধার চেষ্টা করে। 
অর্থাৎ জ্ঞানীর] নলেন, যদিও তুমি শব্রু সঙ্গে বিরোধে তদপেক্ষা! পরা- 

ক্রধশীলী ২ও তথাচ যে তোমাকে ভম্ম করে. তুমিও ভাহাকে ভঙ্ব 

করিও) কারণ বিড়াল যখন ব্যাম্্ের নিকট হইতে পরিত্রাণের উপায় ন! 
পায়, অযু প্রযুক্ত ব্যান্ের চক্ষে থাব। মারিভে প্রবৃত্ত হয়। সর্প অপেক্ষা 

মন্লষ্য বলবা ন, তজ্জন্য সর্প মন্থধ্যের নিকট প্রস্তর আঘাতের আশঙ্কা 

মন্থধ্যকে পতনে পাইলেই দংশন করিয়! থাকে 

ছ্বশম উপাখ্যান । 
এক বৎসর দীমন্কনগরে এক বৃহৎ দেষালয়ে মহাচীর্ধয ইয়াঙহায়া পেগ- 

ছধর সমাধিস্থানের উপরিভাগে কার্যে অধস্ত হইয়। একাকী বসিক়া- 

ছিলান। এমত সময়ে আরব দেশীয় একতুপাল ধিনি অন্থিভাঁচার ও 
অনিচারের নিমিত্ত জগদিখ্যাতছিলেন । তিনি ভীর্ঘযাত্রা উপলক্ষে দৈবাৎ 

তথায় উপস্থিত হইয়। ঈশ্বরচিন্তা সমাধানাপ্তে কছিতে লাগিলেন যে। 
“কি দর কি ধনাচ্য সকলেই এই জগতের ভূত্য, ক্িন্ধ তক্মাপ্যে ধীহার 
অধিক খনধান্ তাহাদেরই অক্তাব অধিক 1” ভাহান্ম পয আমার প্রতি 

অবলোকন করিয্বা কহিতে লাগিলেন, « ছে সাধ? তৃযি আমার সহিত 
একত্রে ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা কর, কারণ আপনি «ক প্রবল শক্রর 
জালে সশক্কিত হুইব্পছি। আমি কছিলাম, বদি চুর্বাল লোকদিগের প্রতি 
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দয়া! কর, ভাহা হঈলে শত্রুর ভয়ে ভীত হইপুধ নু, দুঃখী এষং নিরাভায় 
প্র শাদিগের প্রতি 'দীরাস্বা করিলে শ্ত্িশয় পাচক হন, পন দরিজাকে 
সাহ'শা ন|। করেন, তিনি পর্কর্দ। ভয়ে শাস কপ্রন, শর যদি তিনি হঠাৎ 
পভন হন? তাহার হস্ত ধীরণ কবিয়া “কহই তৃলিকে ন।, এইরূপ প্রকারে 
যিন আপন ক্ষমতা থাঁকিতে কাহার প্রতি দয়! না করেন তাহ দুঃস- 
ময়ে কেহই উপকাঁর করে না। যে বক্তি তম যল পাবার আশার 
মনভূমিতে বীঞ্জ বপন করে ভাহার বৃথা পরিভীম | অতএব “হ মানবগণ ! 
অনাথের 'রাদন বণ ক্রয়] দয়। করিও, কর্ণ থাকাত স্ধির হইও ন] 

সকলের প্রতি মায় বিচার করও নচেৎ জগৎ পিভার নিক ব্চারের 

দিন অতিশয় ভৎদিত হইসে ! 

মানব গতি এক আদিপুকষ হঈতে উৎপন্ন এই 'ন'মত্তই ঈহান্দর 
মধ্যে একব/ঞর বন্ত্রণ৷ উপস্থিত হইলে দর্শক মাত্রেই স্বভাস্ত, দুঃখ 
উপস্থি্ভ হয়. যেমহ দেহের মধ্যে কোন অংশে কটি ব্রণ হইলে অন্ত 

দেহে যগ্্রণা ভোগ করিতে হয়। 

একাদশ উপাখ্যান। 

বোগ্দঘ নগর মধ্যে এক উদাসীন ঘোরতর ভপস্ায় এমত স্ুবি- 
খ্যাত হইয়াছিলেন যে, তিনি যাহাকে যে আশীর্বাদ করিতেন তৎক্ষণাৎ 

তাহার সেই ফল কলিত, এ দ্বেশীয় ইউসফ রাজার পুল 'হজীজ নামক 
ভূপতি এ সল্লাশীকে স্বীয় ভবনে লইয়া মহ| সমাদর পুর্ন 'অভার্থন! 
করিয়। আশীর্বাদ প্রার্থনা] করিলেন । সয়।াঁপী ইহ' আক্থমাতর জ্বরের 

নিকঈ প্রীর্যন করিয়া ভূপালকে এই বলিয়। আনীপ্দ করিলেন । হে 
মহারাজ ! তোমার শীঘ্ব মৃত্যু হউক । এ নরপাল ইহাতে আশ্চধা হইয়া 

জিজ্ঞাসা করিলেন, একি রকম আশীর্বাদ করলেন ? সন্্যাসী ভতর 

দিলেন 2. 

এ আঁনীর্বধাদ “তামার ও যাবদীন্ম মুসলমীনের পশ্দে ভার । শরণ 
ভোমার ন্যায় প্রবল পরাক্রমশীলী লোকেরা সর্ঘদ1 দুঃখি-লোককে দুঃখ 

দেয়। অতএব তোমার রাঁজন্থে কি উপকার হইস্ছে পারে ? ভোমার 
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পক্ষে মুই শৃঙ্থলীয়। কারণ তোমার মৃত্যু হইলে দুঃখিগণের আর 
দুঃখ খাঁকলে না| 

দ্বাদশ উপাখ্যান 
কোন 'দশে এক প্রঙ্গাপীড়ক ও অবিচাঁরক তপতি রাজা করতেন । 

তিন এক দ্দিবল এক ধার্শিক ওজ্ঞানী সন্নাদীকে জিজ্ঞাস করিলেন যে, 
পৃিশীর মধো আমার /কাঁন্ পুণা কাধ্য করা কর্তব্য? সব্যাসী ঈত্বর 
করিলেন চুইপ্রহর বেল! '্মবধি নিদ্রা যাওয়া আপনার পঙ্ষে মহা পুণা 
কর্প | কারণ £ঈী পমস্য মি কাহ'র ও অন করিতে পাবিসে ন!। আপ- 

নার ন্যায় পকল দস্ত লাকের পক্ষে নিভ্রাঁতে সময় অতিশাহত করাই 

ত্েয়ঃ| কারণ .ইনএঞ্তযতক্পণ জাগ্রত দাঁকিকে ততক্ষণ পরের অনিষ্ট 

করিতে চেঠ। করলে | অতএব ভাহার পক্ষে নিদ্রী। যাওয়াই মঙ্গলদায়ুক | 
আার৯ ৭০৭৩৬০০০৬৪ পাই 

ব্য়োদশ উপাখান। 

আমি এক তূপাঁলের উপাখান বণ করিলাম যে.তিনি এক নিশি 

অনেক বন্ধুবা*ব সমভিবণাহারে বসিয়া আমোদপ্রল্মাদ করিতেছিলেন 

এস* অতিশর শীমোদে সম্মন্ত হইয়া কহিত লাগিলেন “  পথিব'র 
মধো আমা অপেক্ষা হুখী কেহই নাঈ। আমি ঃশবশলছা হজ 
এপথাস্ত কখন কোন ক$ ভাগ করি নাই এবং মনোমধ্যে কৌন দুশ্চিন্তা 
ও করিনাই, কাহা৷ কর্তৃক তাক্তও হই নাই।” কিন্তু এমন সময়ে গর 
প্রানাদের বহির্দেশে একটা উলঙ্গ সন্গ্যাী শয়ন করিয়াছিলেন + ভূপ- 

তির উল্লাসিত বাকা সকল তাবণ করিয়। কহিতে লাগিলেন £- 

হে নরনাখথ | ভূপতি ও ধনাঁঢগণের চঃখ নাই, ইহা আমিও ম্বীকার 
করি । কিন্তু আমি যে নির্কস্ত্র ঙ্নযাসী আমারও কোন (কেশ নাই অথবা 
কেন দুঃখ ভোগ করি নাই। এ ভূপাল সন্যাপীর ঈদৃশ সাহসিক বাক্য 

শ্রবণে সাতিশয় সন্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ এক তোড়! স্বর্ণুত্র! গ্রহণপূর্ববক 
গবাক্ষের নিকট আসয়া সঙ্গণপীকে বস্ত্র বিস্তার করিতে আদেশ করি- 

লেন। সন্ধ্যাস। উত্তর করিলেন আমি বন্স্রহীন বন্ধ কোধায় পাইষ? 
ইহাতে সন্্যাসার অধিক দুরবস্থা, অখলিয়। ধন ও বজ্র দান করিয়া উহাকে 

বিদ্বায় করিলেন । 
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কিন্তু ধার্শিক তপস্বীগণের ধনের প্রতি কখনইতৃফ1 থাকে না) অতি 
অল্প দিনের মধ্যে এ সর্যাসী ভূপতিরদত্ত সমুদয় অর্থ ব্যয় করিয়া পুনবাক় 

রাজসদনে আসিয়া উপস্থিত্ত হইলেন ! যেমন চালনিতে বারিধারণ করে 
ন! ও প্রেমিকের অস্তঃকরণে খৈধ্য সহে না, তদ্রপ ধার্শিকের হাসতে অর্থ- 
সঞ্চয় কখনই হয় না। সন্ধ্যাসী বখন পুনরায় রাজসদ্দনে আয়া! অর্থ 
যাচঞ1 করিতে লাগিলেন, এ নরপাল বিবৃতামন হইয়া রাগ একাশ 
করিলেন। বহুদরাঁ এব জ্ঞানী লৌকের। কহিয়াছেন যে, মাদৃশ বাছা- 
গণের ক্রোধের প্রতি লক্ষ্য রাখ! কর্তব্য নয়, কারণ, ইস্টাদ্িগের অস্তঃ- 
করণ সর্ধদ। "আবশ্যকীয় রাজকাধ্যে লিপ্ত খাকে সৃতরাং সামান্য 

লোকের আপত্য শ্রবণ করিকে পারেন না রাঙ্জার নিকট যেব্যন্তি 
খৈধ্যাবলম্বন ন! করে, পে কখন রাক্রপ্রপ্দ পাঈবার আঁশ] করিতে 
পারে ন। রাজসন্পিধানে কথ। কহিবার সুযোগ পাইলে স্বীয় বাহ পুর্ণ 
করণার্থ মিনতিপুর্বক কথা৷ কহিবে £__ 

এ নরকপাল উক্ত সম্্যাসীকে বলিতে লাগিলেন, ধনীদিগের কব 

জুযৌধ দীন দরিদ্রকে পালন করা, নির্বোধ অপব্যয়ীকে পালন করা 
উচিত নয়, কারণ তাথার। জা নন, যে বি দিবসে ছাপ জালিষ়া রাখে 
নিশাকালে তাহার তৈলের অভাষ অবশ্যই হইবে । সভাস্থ একগন 
বিজ্ঞ মন্ত্রী ধ ভূপালকে অনেক মিনতি করিয়া! কহিতে লাগিলেন, হে 

মহারাজ ! রাজাদধিগের কতৃব্য ষে, দর্লি্রকে দান কর, তাহ আপনি 

যখন করিয়াছেন, এক্ষণে কি প্রকারে বন্ধ করিতে পারেন। মক্কা তীর্থে 

অনেক (লাক গমন করে, কিন্তু তথায় অতিশয় জলক সত্বেও কেহ লব- 

ণান্থু বারি পান করে না। ত্মি৪ জল যর্থয় থাকে তথায় অনেক প্রকার 

জীবগুস্ত ও মন্ষ্যের জনত] হয়, অতএব হে নগ়নাথ। দাঁতাকেই 
অনেকে ত্যক্ত করিয়! থাকেন, কৃপণের নিকট কেহ যায় না। 

ডাররারকাখাাহাজারর « ₹ 

চতুর্দশ উপাখ্যান । 

এক মরপতি স্বীয় রাজত্বের প্রতি অতি ভাচ্ছল্য করিতেন বং 
সাহার সৈন্যদিগকে রীতিমত বেতন দ্বিতেশ না। ইহাতে তীহার ঠস- 

_ন্যের। বেতনাভাবে অতি কষ্টে কালযাপন করিতেন । হঠাৎ এক প্রবল 



বাঙ্গালা গোলেস্তা | ৯৭ 

পরাক্রমশালী শঙ্কা আসিয়! & ভূপতির বাজরা আক্রমণ করিল। রাজার 
টৈনে/র। যুদ্ধ না! করিয়া সকলেই পলায়ন করল । তখন খী নরনাথ অর্থ 

খাকিতেও খেদ. করিতে লাগিলেন। তীহার সৈনোরা অন ?াণ 

করিয়া শত্রুর সহিত “কহই যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইল ন | এ সৈনাগণের 

মধ এক বাঞ্তি আমার পরিচিত ছিল আমি তাহাকে কহলাম | 
হেসন্নাধাপতি ! এ তোমাদের কিরূপ ব্যবহার? যাহার “বতন- 

ভোগী দাপ তাহার ছুঃপময়ে পলাযন তত নাঁচবর্শা ও র্সশ্কির। 
ইহাতে ঈত্বরের নিকট মহা! পাপ পতিত হইতে হইলে । ইহা শুনিয়া 

একক্গন সৈন্য উত্তর করিল, আদার অশ্বটী আহাপভাবে অতশ। 

দুর্ঘল হস্যীছে ও শ্র্থাভাঙে প্ীমার বোঈক্ের ভিন বুক হছে, 

যু্ধ কিপ্রকারে প্রদত্ত হইতে পারি? যে রাজ সৈনাগণের প্রতি কপ- 

ণহা করিয়া রীতিমত সেতন না দেন, তাহার সৈন্যরা কথনই শশা 
থাকিয়া যুদ্করেন।। টপনাগণ্ক অর্থ প্রদান কর তলে ত ভোমীর 
কাঁশ্য হই মণ্তক দিতে সমর্থ হইসে | টৈনাগণকে রীতিমত “বতন না 
দিলে শনাব্র গমন কর্রিলে | বলদ্বান বাঞ্জির উদর পূর্ণ থাকিলে সাঁহল- 
পূর্বক যুক্ধ করিতে প্রশনত্ত হয্প, কিন্তু ক্ষুধাতে কাঁতর থাকিলে, যুন্ধদ্থান 

হইতে পলায়ন করে। * 

পঞ্চদশ উপাখ্যান। 

এক রাঁজমন্ত্রী পদচাত হইয়া! সন্নাপীর সহিত মিলত হইয়া সমস 

ধ্ণিস্লঘন করিলেন। ইহীভে তাহার এমন চিভকিনোদন হইতে 
লবগিল শে তিনি মনের সুখে কীলযাঁপন করিতে লাগিলেন । রাজ! 

ইহ। জণমাত্র তীহাকে আহ্বান করয়। পুনরাদ তয় পর্দে অভিি- 

িক্ত করিশর আদেশ প্রদান করিলেন মন্ত্রীর ইহাতে সম্মত না 
হইয়া তক্থবণমার উত্তর করিলেন, স্বীয় পদারূঢ হওয়া অপেক্ষা 

আমার এতাদৃশ হীনীসন্থ! শ্রেয়ঙ্কর। সাংসারিক কর্টদে অবসর লইয়া 
নির্জনে বাস করিলে মন্থৃধা বেশধারী কুকুরেরও দণ্ডাথাঁতের ভয় খাকে 
না, জনসমাজে তিরস্ক তও হইতে হয় না । তথন কাগজ, যণ্স ও লেখনী 

প্রভৃতি সামধীর আবশাকভা থাঁকে না, এবং নিশ্দকের শিক্ষার 
ঘংখনে জর্জরিত হইতে হয় ন1। ভূপতি পুনরায় ধাললেন, মিনু! 



১৮: বাঙ্গালা গোলেন্তা। 
তুমি যি তব পদে নিযুক্ত না হও তবে তোমার নায় বিচক্ষণ ও বছ- 
দর্শী আর একন্যক্তিকে দাও, যন্দীরা আমার রাজ্য ছুনিয়মে চলে। 

মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজ ! যিনি জ্ঞানী হইবেন, তিনি একপ পদে নিযুক্ত 
হইতে স্বারত হইশেন কেন? বিহ্গম মধ্যে হুমীপক্ষী সর্বাপেক্ষা 
*্া।র্ণীয়। কারণ হুম। কেষল আপন অস্থি আহার করিয়াই প্রাণধারণ 

করে, কান প্রকার জীবের অঁনঃ করে না। 
উদ্দাহরণম্বরূপ কহিতেছি , এক ব্যক্তি এক খুগীলকে ( ফেউ) 

জিজ্ঞাদ। ক'রম্নাছিল, “তুমি সিংহের সমভিিপ্যাহণীৰে বেড়াও কেন?» 

শিবা কহিল, “আমি অনায়াসে উহার উচ্ছিই খাদ্যত্রব্যাদি আহার 

করিতে পাই, এবং প্রাল শত্রু হইতে নিরাপদ্দে থাকি ।” ভৎপরে 
কহিল ভাল তুমি যদি এতাদৃশ মহদাঁআয়ে থ।কিয়। নিরদ্ধেগে কীলযাঁপন 

কর তবে তুমি ইহার সম্মুখে যাওন। কেন? যদ্দি তুমি সর্ধদ। ইহার 

নিকটে গিয়া কৃতজ্ঞত। স্বাকার কর সাথ! হইলে তামার আরও অধিক 

উপকার হইতে পাঁধে | “যামক ইহাতে উত্তা করিল, যর্দি আমি উহার 
সম্মুখে ঘাইয়। 'তীষামৌর করি, তাহা হইলে প্রীণে মারা যাইতে 
পারি।” জ্ঞানীর কহেন, প্রজ্বলিত অগ্নিকে শতবৎসর ভক্তিপূর্দক 
গুজ] কর, কিন্তু এক মুহুর্ত অপাঁবধান হইলে যদি শরারের কোন 
অংশ উহা স্পর্শ করে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয় যায়। তক্রপ রাজস্ভার 

মনা পুরষ্কীরও পাইতে পারেন. হয় তাহার শিরশ্ছেদেনের আজ্ঞ! 

হহতে পারে । জ্ঞানীদ্দিগের উক্তি আছে যে, রাজার। প্রায়ই অন্থির 

চিত্ত; হম ত কৌন সময়ে অভিবাদন করিলে অতি রুষ্ট হন, আকার 

কটু করিলে মহা সমাদর করেন, এবং ইহাতে নুধসম্মত যে বিজ্রপ 

বিটুধকগণের অলক্ষারম্বদপ, কিন্ত জ্ঞানীকের নির্শল চরিত্রে দোৌষা- 

রোগকরে। অতএব বিদৃষকদিগের স্বভাব সুলভ, ঠা! বিদ্রপা্ি 
পরিহার পুর্বক যাহাতে আপনার মান্য রক্ষ। হয় তাহাই কর। 

_ধোড়শ উপাখ্যান । 1 

মীর বর্গের মধ্যে একটা বন্ধু আমার নিকটে আসিয়া স্বীয় ছু 
বার, কী প্রকাশ করিয়া কহিতে লাগিলেন যে আমি অভি অন্ন অর্থ 
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উপাঞ্রন করি, কিন্ত আঁমার পর্রিবার অধিক অতওব চুরবস্থার বোঝ! 

আর বহন করিতে পারি ন7া। ইহাতে এক এক সমায়ে আমার অস্তঃ- 

করণে এরূপ ভাব উদ্দয় হয় “ঘ, স্বর্দেশ পরিতাণগ করিয়া বিদেশে গযন 

করি। তাহ! হইলে পরিবারদিগের কইভোগ আমাকে দেখাত ও 

শুনিতে হইব না, এবং উহাঁদ্দিগের অন্লীভাকে প্রাণ শ্যোগ হউলেও 

জানিতে পারিব না। বিস্তু মামি আমার শক্রুগণকে লড়ভয় করি, 

কারণ, উহার আমার বিদেশ গমন ভীবণে পরিহাস করিকে ও মধদীয় 
পরিবারের প্রণ্ত ব্যাক্তি করবে, তখন আমার পক্ষে গুকতর যন্ত্রণ। 

উপনস্ত হইবে এই 'হহুবিদেশ গহন করিতে পারি না । আমার অনু 
পাস্থতিকীতল উহার! আমাকে উপহাস করিবে, ও আমার চণ্ররের 
প্রতি দোষারোপ করিতে পারে, আর পরিশার প্রতিপালনের নিশাত 

যর্দি অনা কোন চে করি, ভাহাতেও অপৎ বলয় দুনশম দিত 

পারে। কেহ কেহ আবার কলিতে পারেন দেখ এই স্ক্ত এমন 

নিল্ন্জা হত্তভাগ্য যে কখন সৌভাগ্যের চে করিল ন)) অপন সুখে 

বধী হঈয়! স্্রীপুক্দিগের অশেষ দুঃখে পতিত করিয়া গিয়ীছে | 
সেষাহা হউক, আপণন্ত জানেন যে, অঙ্ক ব্র্যিতে আমার কিঞ্িৎ। 

জ্ঞান'যাগ আছে, যর্দি অন্ুু্হ করিনা) কোন “ক কর্ধে নযুক্ত করিয়! 

দিতে পারেন, তে স্থস্থির হইয়া জীবনধারণ করিতে পারি। আধ 
বন্ধুকে বলিলাম, হে মিত্র! যেশন রীঙমস্ত্ী বাজার “নকটে কর্ছ 
করেন, কিন্তু সর্বদ! কর্শের ও প্রাণের বিষয়ে সশঙক্ষিত খবকেন | কারণ 

রাজকার্যের এই রীতি আছে, কখন তিরস্কারের পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া 
যায় এবং কখন তোষামোদ করিয়া! প্রাণে মারা যাইতে হয । দেখ, 
বন্ধু, সন্ভযাসীর নিকটে ভূমির কি বাগানের রাজস্ব আদায় করিতে /কছু : 

আইপে ন]ং অতএব যে ব্যক্তি চুঃখ নিবারণ না| করিষা দুঃখের কষা- 
ঘাতে সত্ভোষ থাকে, সে স্বীয় অন্থ কাকের অগ্রে বাহির করি রা 
অর্থাৎ প্রাণে মার যায়। ইহ! আবণে আমার বন্ধু আঁমীকে অন 

অন্থুযৌগ করিয়। বলিতে শীগিলেন, নঙ্কু! আপনি ত আমার অবস্থা 

ছুযারী কখা কছুলেন না ও আমার প্রশ্নের উত্তর দিলেন না, এবং 
আমার প্রার্থনাও শব করিলেন না। আঁপমি কি এ কথা শ্ররণ'করেন 

সাই, যে ব্যক্তি চৌধ্যবৃত্তি করে লে সর্যাদাই ভয্ষে কম্পিত হয়, কিস 



২৪ বাঙ্গাল! গোলেস্তা। 

যে সত্য পথে ভ্রমণ করে পরমেশ্বর তাহার প্রতি সস্তোষ থাকেন। 
'অ।মি এমণ কখন দর্শন কিন্ব|। আশণও করি নাই /য, যথার্থ পথে থাকি? 

কেহ মরা গিরাছে। জ্ঞানীলোকেরা কহেন, এই চারিপ্রবাত ব্যক্তি 
অপর চারি প্রকার বাক্তিকে বর্কদূ। ভয় করিয়। থাকে অথাৎ বঞ্চক 

ভুপতিকে, মশিল্পচ নিশাচরকে, লম্পট দোনাডীকে এবং মুহুরি নি- 
কাঁপকারককে, অঠএব যাহার হিসাৰ ঠিক থাকে সে কি কখন নিকাশ 
কারককে ভয় করে ? নিজে [ঠক থাকিলে শক্রকেও ভয় হয় না, অশর 

দেখ রজকের! মলিন বঞকে পাঁষাণের উপর আছড়াইয়। পরিস্কীর করে, 
পরিস্কার বক্স কথন আছডায় ন1। 

তথন উদ্ধাহরণচ্ছলে আমি বললাম, হেকন্কু! আপনার অবস্থা! 

[ঠিক হুগালের ন্যায় আবণ ক্$ন।_-কোন দময়ে একটী খেকশিয়ালী 
পলায়ন কিতেছিল, কোন এক ব্যক্তি উহাকে ভিজা করল হে 

শিব।। তুমি যে এভাদৃশ ভয়ে ভীতা হইয়া পলায়ন ক'রতেছ, ইহার 

কারণ কি? শুণল উত্তর করিল ভাধণ করিল+ম যে, এই স্থানে ্ কে 

ধরিতেছে এই আশক্ষায় আমিও পলায়ন করিতেছি । ইহাতে এ 

বওগ কহিলেন, ওরে নির্ধোধ পণ্ড ! উষ্কে ধরিতেছে ভোর ভয়ের 

কারণকি? শগালী তত্র করিল, চুপ কর, যর্দি কোন শত্রু শক্রুত! 

করিয়। কহে যে, এষ শাবক, তাহ! হইলে আমি ধৃত হইব, 

এবং পরে আমার মূঞ্ঞ হওয়া চর হ বে, আর তুমিকিজাননা, 

যেযর্প কোন বকে সপে দংশন করে, তাহাকে ইন্পীহান নগর 

হইতে বিষপাথর তনাইয়। আরোগা করিভে চেঠা করিলে বিজ্ষে 

রোগী পঞ্চত্ব প্রান্ত হয়। ইখার আর এক প্রমাণ দেখ, যেব)ঞ্ি জানী, 
সত্যশর্দী, নিল্পেণাভা, পরৌপকাসী এবং ভিতেন্দ্রিয় হয়, তাহণকেও 

ছু8লৌকে শঠতা৷ করিয়) এমন কষ্টভোগ করায় যে তাহার সকল গুণ 
শ্ুকেবারে লৌপ কিয়! দেয়, এবং রাজার দ্বার! চিরকীল ০ুঃখরাশি 

ভোগ কযায়। তখন তাহার পক্ষে কেহই আনকুল্য করে ণা। এই 

হেতু বলিতে ছ যে. নিজ মঞ্চলার্থে গীঁপনভাবে থাকা কর্তব্য, আর 

বলি সমূক্ধে পৌতীরোহণ করিক্বা! বাণিজ্য করিলে যথেষ্ট লভ্য হইতে 
পারে বটে, কি বদ নেই পো শিরাপে কুলে আলিয়: উতীর্ণ হত 
তষেই সঙ্গল নচেত এমন লতভ্যে কি ফল? দি এর পোত জলে মর 



বাঙ্গাল৷ গোলেন্তা | ২১ 

হয়া যায়। আমার বন্ধু এই উদাহরণ ভীষণ বিরুতানন হইয়। নীরা 
হয়! কছলেন এধং মন মনে কিলেচন। করিতে লাগিলেন যে, আমান 

বন্ধু কি নির্ভেধে ও অনভিজ্ঞ. জ্ঞানী লোকের! “জেন 

প্রকৃত বন্ধু কারাদ্ধ হইলেও সময্বে সময়ে উপকার করিত চেষ্টা 

করেন কিন্ত কপট বন্ধু একত্রে ভোজন করিয়াও শত্রুত। প্রকাশ করেন। 

অতএব যে বন্ধু একত্রেতে আহার করেন ও দিবারাত্র হাস্যপ'রহাস ধার! 
মন সন্তোষ করেন, কিন্তু তিনি যদি দুঃসময়ে পলায়ন করেন, তাহাকে 

কখন যথার্থ বন্ধু বলা যায় না| যিনি ছুঃসময়ে উপকার করেন তিনিই 

প্রকৃত বন্ধু । 

আম ত নএবন্ধুকষে সম্ভোষ করিবার নিমিত্ত রাজমন্ত্রীর নিকটে 
পিঠে প্ণনার সন্ধুর দুরবস্থার বিষয় কর্ণগোচর করিলাম, এবং এ 

মন্কারহত আমার পূর্ব কষ্কুত্ব চুরবন্থীর বিষয় মনোযোগ 

পুর্ঘক শরণ ক'রয়! উহাকে একটি সামানা কর্সে নিঘুক্ত করিলেন ।এ বন্ধু 

কিছু দিবসকর্প্দ করিয়া অতিশয় বিশ্বীনী ও প্ররিষ্পপাত্র হইয়া ও ঠিজেন। 
তাহ) “দখিয়া বাজমন্ত্রী উহাকে ক্রমে উচ্চপদ্দে অভিষিক্ত করিলেন। 

আমার টমত্র উচ্চপদ প্রান্ত হইয়া স্বীয় কায অতিশয় পরিভামে 

হুন্দক্ধপে নিধ্বীহ করিতে লাগিলেন। তদ্দ্ে মন্তরীবর টমত্রকে অধিক 

যন্ত ও ন্েহ করিতে লাগিলেন, এনং বন্ধুর কাঁধ্য সকল মন্ত্রীর অধিক 

মনেন্টেত হইতে লাগল এবং অবাশষে ভাহার সৌভাগোর নক্ষগঞ্র 

উদয় হইল; বন্ধু ভপালের প্রিয্পাত্র হইলেন । 

আম বন্ধুর 'সীভাগ্য অবলোকন করিয়! আকা সাগরে যগ্র হই" 

লাম, এলং মনে মনে বিবেচন! করিয়া বন্ধুকে হিতষাক্যে বুঝাঈলাম। 
হে পপ্রয় বন্ধু! বথার্থ কর্মে সন্দেহ কর! অনুচিত এবং ইহাদূত ভগ্ন 
অন্ড;করণ হওয়ী অকর্তব্য। কারণ শস্বত কুপের বারি, আর ভাতা- 
গণের শত্রুতা এবং জগণীশ্বরের কৃপ! লুক্কাইত থাকেনা, অর্থাৎ কিরূপ 

প্রকার ঘটে তা "কহ+ অগ্রে জমতে পারে না অতএব তৈত্যা- 
বলগ্গন, কর] জ্ঞানীর কার্য । ধৈর্যত| অগ্রে তিক্ত বোধ হয়, কিন 
ইহাতে রত থাকিলে পরে ছুম”র দল প্রান্ত হওয়া যায়। 

সে যাহ! হউক, আমি কিছু দিবস পরে কতকগুলি তীর্ঘযাতী, লম- 
ভিন্যাহারে যন্ধা গা করিলাম তীর্থ পর্যটনের পরে আি 
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বৎকাণলন হবদেশীভিমুখে প্রতাবগমন করিলাম; পথিমধ্যে উক্ত বন্ধুর 
সহিত সাস্পাৎ হইল দেখিলাম তাহার ব্দন অভিষ্ভীন ও উদাসীন 
সমদীর ন্যায় অবস্থ| ঘটিন'ছে । তৎক্ষণাৎ জিজ্ঞাসা! করিলাম, হে প্রিয় 

£মন্র! তোমার ধণুরালস্থা হইবার কারণ কি? মৈত্র উত্তর করিলেন, 
শত্রগণের শক্রতায় এই অবগ্থ। ঘটিয়াছে। দশাধিপতির নিকট অনেক- 

বার অভিযোগ করিয়ীছিলাম, কিন্ত আবার দুরাদুক্রমে তিনি বিছুই 
শ্রবণ করিলেন ন1।” | 

_জানীলোকের] বলিয়াছেন যে যৎকালীন মন্ছুপর শুভানৃত হয়, 

তৎকাল,ন অনেকেই বঙ্গ্গলৌপরে করখোটে ভ্োৌষামদ করিতে 

থাকে, কিন্তু তাশর ;রীবস্থা। থটিলে ইহারা হর মন্তক পদতলে 

দলিত করিয়া খাকে। সেষাহ। হউক, আপনার শুভাগমন আমার 

পক্ষে হুমঙ্গল হইয়ীছে, আপনি এক্ষণে আম।কে এস যত্ণা হইতে হজ 
করুম আমি বলিলাম, হে সধ)। এন শিমিত্ত আমি আপনাকে পুর্বে 
উদাহরণচ্ছলে ক্ষেত করিয়াছিন্ীম | আপন ভৎকাল,ন আমার কথা 
মান্পোযোগ না করিয়া তাক্ছল্য করিলেন । শ্পীণনাকে পুর্টেই বলিয়া 

ধে, ভূপন্ভর নিকট কীনা কর! সপ্ত্রে বাণণিজাা্থ গমন করার নায়, 

'পৌোত যদি নিরাপদে কুলে আশিয়া (পাঁচে তারই সভা, আর দ্রব্ধদির 

সনহত্চ যদি জলমগ্র হইয়া যয়, তাহ] হইলেই সর্দন্শ ; অতএব 
যাহাতে আধক দ্ায়গ্র্থ হঈতে হয়, এমত কাধ্য করা অকর্তব্য | তুমি 

কিজান নাযে, পরের নিকট দাসত্ব করিতেগেলে স্বীয় পদদয় শৃঙ্খলে 
বন্ধ করিতে হয়; সর্পের মস্ত ও উধধি না জানিলে কখন উহার মুখে 

অঙ্গুলি প্রধান করিতে সাহস হয় ন1। 

সগুদশ উপাধ্যান। 

. কোন সময়ে আমি কতকগুলি ভদ্রলোকের সঙ্গে স্হঙ্গাসী হইয়া 

ছিলাম। তাঁহাদিগের চরিত্র অভিশুদ্ধ এবং নির্শল ছিল, ভদদ,ঠে একজন 
ধনীচা ব্যক্তি উহাদিগের প্রতি সয় হইয়া প্রতিপালনার্থ মাসিকবৃত্তি 

' ধাধ্য করিয়!। ঘিলেন। কিন্ত কিছুদিন পরে ও সম্প্রদায়ের এক বাক্তির 

 চরিআন্র্ হওয়ায় ও ধনাচ্য ব্যক্তি তাহাদিখের মাসিক বৃত্তি একেবারে 
বন্ধ করিয়াছিলেন । তাহা! বণ. করিয়া আমি, মনে যনে: ইচ্ছা 
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করিলাম যে, কৌন উপায়ের হারাই হউক বন্ধুগণের মাসিকবৃত্তি পুনরায় 
বাহির করিব । এইস্থির করিয়া এ মহণস্মার আলয়ে গমন করিলাম। 

তাহার বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইবামান্র 'দীষারক গ্রস্শে. করিতে 
নিষেধ করিল। আমি এ দ্বাররক্ষকের নিষেধ বাকা শাষ্ণ করিয়। রহসা- 

চপল কহে লাগিলাম যে রাজার এবং ধনাচয ধ্যকিদিশের ঘারে 
দৌবারিক ও কুকুর থাকে, ভাহারা চুঃখী দরিজ্রকে ঘের 'নকট 
দেখিতে পাইলেই বস্ত্র ধরিয়। টানটানি করে। আমার এই সমস্ত 

কথাগ্ড"ল গৃহম্বীমার কর্ণে প্রবেশ করমু তিনি স্বয়ং আমার নিকট 

আমিয়। যথে সমাদরপূর্ব্চ বাটির মধ্যে লইয়। গেলেন, এবং উত্তম 
আসনে উপবেশন করিতে অনুমতি করিলেন। কিন্তু আমি সে আপনে 

না! বসিয়। অপর আসনে বসিয়। কহিলাম । 

হে মহাশয় । আমি অভি দ্মুদ্রলোক এ আসনে ধসিবার যোগা নহি 

ইহাতে "তি অনুভাপ করিয়া কহিলেন, হ। নশ্বর | ভুমি আমার মস্ত- 

কোপরি অথব। শয়নারে বসি থাক ইহাতে তুমি কিছুমাত্র কুিত 
ইও ন।। সে শাহ! হউক, আমি অন্য একখানি আসনে বপিলাম 

এবং নানাপ্রকার বাক,চুলে বন্কুগণের কথা উপস্থিত করিল।ম যে 

অন্মদাদির মেত্রগণের ক অপরাধ ধেখিভে পাইলেন যে, একেবারে 
তাহাধিগের আহার বন্ধ করিয়াদিলেন ? আপনাকে আমি একটী। ক 

নিব্দেন কর। দন, জগৎপিতার কি অভুক্চ গুণ ও দয়! যে. লো- 

কের! ত্ঁধার “নকটে ভুরি ভূরি অপরাধ করিতেছে, তখাচ তিনি 

কাহীও আহার ল্দ করেন ন1। এতা'দৃশ উপম এ তধিপতির অধিক 

মনোনীত হইল এবং বন্ধুগণের পূর্তমত মাপিক বৃদ্ধি দিতে লাঁগিলেন। 
ইছাতে আনম এ অধিপতর যথেষ্ট প্রসংশ। করিয়! ভূমি চুন্বনপূর্ক 
প্রণাম করিলাম এবং কহিলাম, হে দয়াময় । তোমার এরপ সহগুণের 

সঃ অধিনত্ত লোকেদের প্রতি প্রকাশ করা অতি 'আধশ্যক, কেন ন 

“শিক্ষলাবৃক্ষে কেহ প্রস্তরলোঃ নিঙ্গেণ করে ন!, ফলবান বৃক্ষের ধ্ল 

গাধার আশয়ে দষেকেই লো নিক্ষেপ করিত থাকে। 
& 

অজ 



২৪... বাঙ্গাল! গোলেস্ত।! 
অধ্ীদশ উপাখ্যান? 

কোন দেশে এক ভূপালতনয় পিতৃদত্ত অক ধন প্রীপ্ত হইয়া 

অকাতরে দান করিতে আবরস্ত করিলেন, এবং সৎকীযো অর্থ বায় ক- 
করিতে লাগিলেন । ঠসনা সকলকেও প্রজার্গতক বখেঈ ধন দান 

করিতে লাগলেন । যেহেডু ধম সৌগ দকাটের ন্যার, শৌগপকাষ্ঠ 
যেমন অর্গ্রতে শিক্ষেপ না৷ করিলে সৌরভ নির্গত হয়না । তেমনি ধন 

বিতরণ ন। করিলে যশসৌরভ প্রকাশ পায় না? ধন আবদ্ধ করিয়া 
রাখিলে কি ফল যঞ্িতে পারে? যেমন বৃক্ষের কীঞ্জ ভূমিতে ন। ছগ্রা- 

ইলে বৃক্ষের অঙ্গ,র কখনই শির্গত হয় না, তেমনি ধন নাঁদান করলে 

কোন ধলই পাওয়! যায় না। ইহা শরণ করিয়া! এ ভূপালের কোন 

এক প্রিম্ব পারিপদ্ প্রস্তাব করিলেন। 

হে নরনাথ ! আপনকার পিতৃপুকমের! বহৃকণ্ঠে ও বহুষপূত্ধ অবশ্যই 
কোন উত্তম অভিপ্রায় সাধনার্ধ এই অর্থ সঞয় করিয়া! গিয়াহেন, অত- 

এব ইহ। বায়ু করিতে বিরত হউন । কারণ কর্ম অগ্র ও শক্র পশ্চৎ 

আছে, তাহাতে দুঃখ ও বিপদ ঘটিতে পারে । আর আপনি যদি একটা 
ধনাঁগার প্রপ্গালর্গকে বিতরণ করেন, আপনার এত অধিক প্র! 

আছে যে? তাহারা প্রতোকে বণ্টন করিয়া লইলে একটি শপ্যের 
আপিক প্রীস্ত হই বনা। ইহাতে প্রঙ্গাবর্গের কি উপকার হইতে 

পার? কিন্ত আপনি যদ একরতি রৌপায প্রক্গার নিক হইতে প্রতি- 
দিন আদায় করেন তাহ! হইলে আপনার ধনাগার রূমে ৪ 
হইতে পারে। | 

ধযুস্রাজ পারিসদের বাক্যে বিকৃতানন হইয়! হাকে রঙ্গ 
হইতে বাহির করিয়া দিলেন; এবং কহিলেন জগধীশ্বর কিজন্য, 
আমাকে দেশাধিপতি করিয়াছেন; আমি কেবল লৌককে আশার, 
দিব, এবং দান করিব। আমি প্রহরি নহে যে পিতৃধন রক্ষা! করিয়া 

বেড়াইব1 তুমিকি জরপ করনাই যে, কাঁরুমহীপাল: চরিশটি ধনাগ্াদ, 

ধনে পুর্ণ রাখিয়! লো্ান্তর হন, কিন্তু কেহই.তাহার নাম কমর! 
করেন ন।। আর নওসেরও* যা ভূপতির বহুকাল মৃত্যু হইয়াছে তি | 
হই বিশ্বাস করেন না| কারণ তীহার হানখীলতার নিষিদ্ধ, সক ৷ 
ছকে চিরজীবি আন করিয়! খাঁকেন। রর 



বাঙ্গাল! গোলে । ২৫ 

উনবিংশ উপাখ্যান । 
অনেকেই বর্ণন! করিয়াছেন যে, নওসেরও যব) ভূপতি স্বগয়ার্থ কোন .. 

এক গ্রামান্তরে গমন করিয়া! একটি মগ যারিয়। স্বয়ং রন্ধন করিতে যসি- 
লেন, কিন্তু লবণের অনাটন হওয়ায় ববীয় ভৃতাকে লবণ আনিবার 
নিমত্ত (প্ররণ করিলেন বং উহাকে বলিয়া দিলেন বিনামূল্যে লবণ 

আলিও না, কারণ তদ্দার] গ্রাম জষ্ হইয়া যাইবে। সত্য ₹৩র করিল, 

এই সাধান্য ব্রব্যে কি অনথ ঘটিতে পারে? নওসেরও ঝা! উত্তর 
করিলেন £-- | 

এই জগতে প্রথমে দৌরাম্মা অতি অল্প ছিল। প্রেমে যত ব্যক্তি 

ইহাতে 'গা্সতে লাগিল, ততই দৌরাজ্থা বৃদ্ধি হ্ধতে লাগল। যথা-- 
যর্দি কোন মহীপাল প্রপ্রার উদ্ধযান হইতে একটি আতাধল আলিতে 

স্বীয় ভূত্যকে আদেশ করেন, উক্ত ভৃত্য একেবারে বৃক্ষ সমেত লইয়। 

আঅইসে, আর যদি কোন নবপাল একটা কুক্কুটের ডিম্ব বলপুর্ধক প্রজ1র 
নিকট হইতে গ্রহণ করেন, তবে তাহার সৈনে রা সহম্্র বুকুট মারিয়া 

ভক্ষণ করিবে! একারণ বলিশ্চেছি যে, মন্থুষ্যের উপর দেরাম্মা করে 
সে পাপিষ্ঠ ও দুরাত্ম। | এ জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নয় | কিন্তু যাহাদের 

উপর দৌরাত্মা করে, কেবল তাহাদের অভিসম্পাৎ উহণর উপর চির-* 

কাল প্রতিষ্টিত থাকে । 

বিংশ উপাখ্যান । 

আমি এক রাঁদস্ব আদায়কারকের উপাখ্যান শীবণ ফরিল'ম যে, 

তিনি রাজভাার পূর্ণ করবার জন: প্রজগণের আলয় সকল উচ্চ 

করিতে লাগলেন। আর জ্ঞানীদিগের হিতৌপদেশে অমনোবোগী 

হইলে তাহারা কহিলেন, যে ব্যক্তি স্িগণের সন্তোবের শিমন্ত 
ঈশ্বরকে অমান্য করে পরমেশ্বর তাহাকে ধ্বংস করিবার জন্য তাহী- 

দবিগকেই তাহার ত্বপ্ন স্থজন করেন। দরিত্র ব্যক্তির অস্তঃকরণ দুঃ 

নলে যেরূপ ঘগ্ধ করে সেরূপ দ্বাবানলের প্রজলিত 'নলে করিতে পারে 

না । জ্ঞানীর! আরও বলেন যে, সিংহ পশ্ুগণের রাঁজ1, আর গর্দিভ অতি 

অপু ভন্ত। গর্ধভ বোৰ! বহন করায় পিংহ অপেক্ষা মন্থয্যের নিকটে 

শ্রেষ্ঠ হয়, কারণ, সিংহ মানব্1তিকে নষ্ট করে । নির্দোষ গর্ভ যয়িও 
এ, 



৬ ক . ন্বাঙ্গালা গোলেন্তা। 

নির্োধপণ্ড তথাচ মন্রযোর যোঁধা বহনের হারা তাহাদিগের নিকটে 

অত্যত ওশংসন য। পরিশীমি বলদ এবং গর্দভ মানবজাতি অপেক্ষা 
শেঠ । কারণ, মন্ুষোরা হানী করে। এই নির্দোধী পশ্তুরা কীহারও 

অনিঃ করে না। সেধাহা হউক, এ দেশীধিপতি উহার ক্তরিত্রের 
বিষয় পরম্পরায় জানিতে পারিক্' & দুরাবস্থাস্র পদ. কাণ্ঠযক্তরের 
ছারা আবদ্ধ করিয়া যে পধ্যস্ত না তাহার গ্রীণ বিষৌগ হইল, সেই 
পধ্যস্ত শানাপ্রকার যন্ত্রণ। দিতে লীগিলেন। 

ভপালের প্রসংশীপাত্র হইতে হইলে তুষি অবশ্যই তাহার প্রজ৭- 

বর্গের মঙ্গলশীপন করিবে । যদি ইচ্ছা কর যে, পরমেশ্বর তোমার প্রত্তি 

দয়] প্রকাশ করেন, ভাহ। হঈলে তাহার জীবগণের উপকার কর। 
এক ব্যক্তি ধাহার প্রতি তিনি অভান্ত উৎপীড়ন করিয়াছিলেন, ভাহার 

স্বত্যু সয়ে আনিয়া কহিলেন, হে ব'জকর আদায় কারক ! তুমি মহৎ 

পদ প্রান্ত হায় রাজার সঙ্গে একত্রে বসিয়া রাজভোগ আহার 
করিতে এবং প্রঙ্জাবর্গকে ধম্কাইয়া সর্বন্থ হরণ করিতে, এক্ষণে তুমি 

ভালরূপজ্ঞাত হও যে, মন্থুযযের অস্থি ভক্ষপ করিষা ভাহা পরিগাঁক 
করিতে না পাঁরিলে উদর ষাঁটিয়া যায়। যে ব্যক্তি পরের উপর কাম 
কুরে সে দিবারাত্র কষ্টন্োগ করে এবং সর্ব! শসক্ষিত থাকে | 

একবিংশ উপাখ্যান । 

আমি একজন ছুঃশীল সৈন্যের উপাখ্যান বর্ণন করিতেছি 

করুম) তিনি একষট্টি ভীপসী সম্যাসীর শিরোপরি প্রস্তর লো, ক 

করিলেন। মম্্যাসী তৎকালীন তাহার প্রতিশোৌব রতি অক্ষম হইয়া 

শিলালোষ& টী বড়পুর্বক নিজন্ানে রাখিয়। ওঁ ঘাতকের প্রতি লক্ষ 
করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। কিছুদিবস গত হইলে উক্ত 
সৈন্যের প্রতি দেশীধিপত্তির অভিশয় ক্রোধ জন্দাউল। এ ভূপাল 
উহণকে, ধৃত করিয়া আনিয়া এক গভীর গহ্বরে নিক্ষেপ করিতে অন্থ- 
মতি প্রদান করিলেন । এমভ.স্ময়ে সেই সক্গ্যাপী আসিয়া খ বন্দীর 

শিরোপরি সেই শিলালোইঁ আঘাত করিলেন। ইহাতে বন্দী জি্ঞাঁসা 

করিল আপনি কে? এমন ছুঃসময়ে আমার মণ্তকৌপরি কেন প্রদ্তর- 

লো আঘাত করিলেন? নন্্যাদী উত্তর করিল, : একদিবল তুমি 



বাঙ্গালা গোলেস্তী। ২৭ 

শিলাখণ্ড লই বাহার শিরোগরি আঘাত করিষ্বাছিলে, আমি দেই 

বাক্তি। ভখন সৈন্যা জিজ্ঞাস! করিল, হে লক্গাপী! তুমি এভ দিবস 
কোথায় ছিলে ? এ সন্ত্যালী উত্তর করিলেন, তোমার প্রতিহিংসা করিব 
বলিম্বা সর্দ্দ1 সতর্ক হইয়া বেড়ীইতেছিলাম? অদ্য ভোঁমার দুরবস্থা 
দেখিয়া যোগ পাইয়া প্রহার করিলাম। আরও বলিন্েছি তুমি 
বণ কর, জ্ঞানীরা! বলিয়াথাকেন যে মুখলোৌক নলান্ হইয়া যথেঃ 

মাননীয় হয়, তাহ দেখিয়। দরিত্র পরত উহার হিংল1 না করিয়। 

টৈর্যাষলক্কন করিয়া থাকেন, তেমনি দুষ্ট বলবান বাকি চুঃখীর 
সহিন্ত যুদ্ধ করিয়! ভীহাঁকে পরাভব করে ও নানা প্রকার কই দেয় 

কিন্ধ এ দরিজ্র উহার কিছু না করিতে পারিয়া সহা করিয়া থাকে, 
হযোগ পাইলেই প্রতিশোধ লয় । 

দ্বাবিংশ উপাধ্যান। 

কোন এক নৃপতি ব্)াধিগ্রস্থ হইয়। অতি ক্টভোগ করিতেছিলেন । 

কতকগুলি ইউনিয়ান দেশীয় বিজ্ঞ চিকিৎসক ভূপাঁলকে দেখিয়া বিধি 
দিলেন যে, এ রোগের আর কোন ওষধি নাই, কেবল মনুষোর 

পিত্ত লইয়। উষধি প্রস্তত করিলে মহারাঁছ ও রোগ হইছে 'আরোগ। 

লীভ করিভে পারেন । কিন্তু যে মীনব সর্বাঙ্গ সুদ্দর ও সর্বগডুণানিত 

হইবে, ভাহার পিভ্তভে উধণি প্রস্তুত করিতে হইবে । তাহা! আবপ 

করিয়া প্র নরপাল আদেশ রুরিেন, আমার রাজজযাপিকারের মধ্যে 

এমত লোকের অনুসন্ধান কর+ পরে অনেক অনুঙ্গানের ছাব। 

গ্রামের একটি কৃষকের পুত্রকে পাওয়া গেল। চিকিৎসকের বূষক 

ভনয়কে দেখিয়া সপ্রমাণ করিলেন, তখন নরপাল এঁ বালকের পিতা! 

মাতাকে আনাইয়! প্রচুর অর্থ দি সন্তোষ করিলেন প্র কুষকডনযের 

জন্নকজননী অর্থে বীভৃত হইয়া] সন্তানটীকে হতাঠ করিতে ধিলেন, 

তাহণর পর বিচারপতি কাজি শা্ুমত বাবস্তা দিলেন যে, রাজ! 

দেশহিতৈষী দেশরক্ষক, অতএব দেশীধিপতির প্রাণরক্ষণর্থে একদরন 
প্রজীকে নষ্ঈ করিভে কোন পাপ হইবে না। ভূপত্তি পর বালকের 

শিরশ্ছেদনণর্থে ঘাতকের প্রতি আঁদেশ করিলেন ঘাতক ঘঞ্তুম খারপ 
করিয়া উতর মন্কচ্ছেদ করিভে উদ্লাত হইল. এমত সমদে & মুল 
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উ্দীৃ্টি করিয়। হাসিতে লাগিল, ইহাতে ভুপীল উহাকে জিজ্ঞাল। করি- 
লেন, হেখুলক | শরীরের মধ্যে অতিশয় প্রযুল্ ন হইলে কখন হাঁসি 
নির্গত হয় না, অতএব এ সময়ে ভৌমার অস্তঃকরণে কি সন্তোষ জন্মা- 

ইল যে তুমি পরুন হইয়া হাসিতেছ। তখন এ যুব! উত্তর করিল-_ 

মহারাজ [শ্রবণ করুন, আমি যদ্দি যথার্থ হতাাপধাদে দোষী হইতাম, 

আমার পিতামাত। প্রাণপণে আমাকে রঙ্গ করিবার জন্য সাধ্যমতে 

চে! করিতেন। আমার দুরাদু্প্রযুক্ত জনকজ ননী ঘনলোন্ডে বশীভূত 

হইয়। আমাকে হত] করিতে দিয়া গেলেন। আঁর বিচারপতি কাজি 
আমাকে হত্যা! করিতে শান্্রমত বিধি দিলেন, এবং আপনি রাজ, 

প্রজার রক্ষক, আপনার পীড়। আরোগ্য হইবার জন্য আমি যে নিরাপ- 

রাধী প্র], আমাকে হত্য1 করিতে ঘাতকের প্রত অনুমতি করিলেন! 
এই সকল দ্বভাবের বিপরীত কর্শ দৃষ্টি করিয়া জগৎপিতাঁকে স্মরণ 
করাতে মন অতিশয় প্রফুল্ল হয়! উঠিল, ইহাতেই হাদিলাম। কারণ 
জগতে আমার এমন দুরাদৃ্ যেআমি নির্দোষী বক্তি হইয়! কাহারও 
নিকট মেহের পাত্র হইজশম ন।? তখন নরনাথ এ বালকের এততবাত্র 
শাধণ করিয়া! রোদন করিলেন এবং অহুতাঁপ করিয়া কহিলেন, রোগে 

মদি আমার প্রাণ বিয়োগ হয়, ইহীও ভাল, তত্রীচ এ নির্দোধী বাঁল- 
ককে হত্য। কর! কর্তব্য নয়। ইহ! বলিয়। উক্ত বালকটিকে ক্রোড়ে 
করিয়া বদন ও নয়ন চুম্বনপুর্কক প্রচুর অর্থ প্রধান করিয়। বিদায় 

করিকেন। কথিত আছে যে একসপ্ডাহের যধ্যে এ নগবরপাল বিন। 

ওবঘধতে এমন উৎকট রোগ হইতে উত্তমরূপে আরোগ্য হইয়া ₹ ঠিলেন। 
ইহার অন্যায়ী আর একটী উদাহরণ আছে, যাহা এক হস্তি বঙ্গ 
নীলনদীর তটে বসিয়া বলিয়াছিল মনুষ্যের গদতলে পিপীলিক। পতন 

হইলে উহ)র যেরূপ অবস্থা হয়, হত্ষির পৰতলে মহুষা পতন হইলে 
ভাহারও অবস্থা সেইরূপ হইয়। থাকে. অতএব জীব মাত্রেরই কি দূর্দ্ল 

| নিরন্তর অত্যন্ত আবশ্যক । রি 

_. জ্তয়োবিংশ উপাধ্যান। ্ 
... বল খ্লিয়দ নীষে এক ন়পতির একটা সত্য কোন কারাগার 
হইতে পলায়ন করাতে খ ভূপতির পরপর ভূতের, গবাাকে দত 
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করিয়। আঁনল।  রাংজমন্ত্রীর উহার. সহিত শক্রুত| খাকার় উহাকে 
হত্যা] করতে ইঙ্গিত করিলেন যে, অপর কোন ভূত এরূপ অপরাধ 

আর ন!কতরে। এ বন্দী রাঞ্লমীপে করপুটে দণ্ডায়মান হইয়। ভূমি 

ুদ্ঘনুর্ধক নতশির হইয়। রাছাকে প্রণাম করিল এবং কহিল খামার 
প্রত মহারাজের যে দণ্ীজ্ঞ করিতে ইচ্ছা হয় তাহ! করন, তাহাতে 

এ খ্মধীনের কোন আপত্য নাই, কারণ আমি আপনার আলরে বহুকাল 

প্রতিপালিভ হইয়াছি। আমি চিন্তা করতেছি যে, জগৎপিতার 

নিকটে পুনর্ধিচার স্থলে আমার হতা। করার অপরাধে পাচ্ছে আপনি 

দেৌধী হন, এই হেতু মহারাঁজকে সৎপরামর্শ দিতেছি, আপন অগ্রে 
তমাকে অনুমতি কুরুন। আমি আপনার মন্ত্রীকে প্রথমে হতা! 
কণর তাহ! হইলে আমার নরহতার অপরাধ হইবে, সেই ব্পরাধে 
আপনি আমাকে হত্যা করুন। তাছ! হইলে ঈশ্বরের নিকটে মহা | 

রাজকে আর কোন দণ্ডভোগ করিতে হইবে না। ভূপতি এতছারা 

তাবণে ঈমৎ হাপিয়া এ মন্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত পূর্বক কহিলেন, মন্ত্রীন্! 
কি বিবেচনা কর ? তখন এ মন্ত্রী কহিলেন, মহারাজের জয় হউক, 

সং আপনার জনক জননী কবর হইতে উতান করিয়1 স্বর্গারোহণ 

করুন, এ বন্দীকে মাঞ্জন। করিতে হইবে | নচেৎ আমার বিপদ ঘটিফে। 

কারণ জ্ঞানী লোকের! বলেন, যে ধাক্তি সতত লাই, নিক্ষেপ করে, 

তাহার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে মস্তক ভাঙ্গিার সন্তান থাকে | 
'আর যেব্যঞ্তি শক্রর শি'র বাঁণবিদ্ধ করে, তাহার আপনার কপা- 

লকে শিশীনের ত্বরূপ রাখে, অর্থাৎ তাহাকেও বাঁণের আঘাত লহ্য 
করিতে হয়, অতএব তাহীর প্রতি শন্রন্ত! কর! উচিত নয়। 

|  প্ততুর্ব্বিংশ উপাখ্যান। 
পুর্্ঘকালে জুজান্ নামে এক নরপতি ছিলেন ও তাঁহার একটি বছ- 

দর্শী মন্ত্রী ছিল। তিনি অতি সুবিজ্ঞ, ুণীর, সচ্চ'রত্র এবং পয়োপকারী 

ছিলেন । তিনি যাহাকে সম্মুখে দৃষ্টি করিতেন তাহীকেই মান্য করতেন 
এবং কাহারও অপমান করিতেন ন1। পরিচিত লোক সকলকে লন্মুখে 
সমাদর করিতেন এবং গোপনে প্রশংসা করিতেন। দবাৎ এক দিন 

ভূপাল তাহার প্রতি অত্যন্ত ক্মসন্ধ) হইয়া তাহাকে কারাবন্ধ করিলেন । 
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ভূপালের অপর কর্পচারীরা এ মন্ত্রীর পূর্বক উপকার সকল ম্মরণ 
করিয়া! বিবেচন! করিলেন যে. ভাহার! মন্ত্রীর নিকট সকলেই! বাধিত] 
'আছে। এই হেতু উহার নিকট কৃতজ্ঞভা প্রদর্শন অভি আবশ্যক | 

'অতঞব মন্ত্রিষর থে পধ্যস্ত কারাগারে রহিলেন, এ কর্শচারীরা উহাকে 
তাঁড়ন| কি ভৎসন! ন1 করিয়া সকলেই উহার প্রতি দয়া প্রকাশ 
করিতে লাগিলেন। জ্ঞানীর বলিয়াছেন, যদি তুমি তোমার শত্রুর 

সহিত মিলন করিতে ইচ্ছা কর তোমার অস্সাক্ষীতে তিনি যদি 'তী- 

মীর গ্লানি করেন? তুমি তাহ! ন! শুনিয়া ভীহার লাঙ্ষণতে প্রশংস। 

কর। দু্টলোকের ওষ্ঠ হইতে যে সকল কখ। নির্গত হইবে, তাহ] যদ্দি 

তর্দীয় বিবেচনায় উত্তম না হয়, ভথাচ তুমি ভ্লাহার উৎকষ্ট ব্ড়ৃত। 
বলিয়! স্বখ্যাতি করিবে | সে যাহ! হউক, মন্ত্রী এ মহারাজের কোন 
মানি ন। করিয়। স্বস্ছন্দে কারাগারে বাস করিতে লাগিলেন। কিছু 

দিনাস্তরে কোন এক নিকটবর্তী রাজা গোপনে এ মন্ত্রীর শিকট কিছু 
গোপনীয় সংবাদ লিখিয়! পাঠাইলেন তাহার মর্ম এই, হে মন্তরি। 
তদীয় ভূপতি ভদ্রতার মূল্য না জানিয়া তোমীকে অপমান করিতে- 

ছেন; অতএব তুমি এমন প্রশংসনীয় ব্যক্তি তুমি যদি অল্মদশদির 
পক্ষে স্থৃপ্রসন্ন হও, ভগবানও ভবিষাতে তোমার যখেই মঙ্গল করিতে 

পারেন, আর আমর! সকলেই তোমার ধর্শের মান্য রক্ষা করিতে ষৎ- 
পরোনাত্তি চেঠ। করিব এবং তোমাকে সন্তোষ করিতে এতদ্দেশীঘব 
ভূপালের! বিধিমতে চেষ্টা করিষেন | তোমার দর্শনে তাঁহারা সকলেই 
গৌরবাধিত হইবেন এবং লেখকেরা! এই পত্রের প্রত্যুত্বরের নিমিত্ত 

অধৈধ্য হইয়। আশীপথ চাহিয়। রহিষ্বাছেন। প্র মন্ত্রী পত্রার্থ অবগত 
হইয়া বিষেচন| করিলেন যে, আমীকে অধিক আপদ পতিত 
ছইভে হয় এই হেতু সংক্ষেপে উত্তর লিখিয়। পাঠাইলেন। কিন্ত 
তৎকালীন তথীয় একজন গুপ্ত চর ছিল। মন্ত্রীর এই কাঁধ্য দেখিয়া ওঁ 

ভৃপতিকে তৎক্ষণীৎ সংবাদ দিল। এ্ভুপাল মন্ীর প্রতি অতিশয় 
বাশীস্থিত হইয়া! মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, শরমন্ত্রী আমার 
ভৃত্য এবং আমার আশায় চিরকাঁপ প্রতিপালন হইতেছে। অতএব 
এ ব্যক্তি অপর রাঁজাকে গগনে কি লিখিয়া, পাঠাইল, এই ভাবিয়া. 
পর্রধীহককে ফিরাইলেন, এবং .ইী-লিপি খুলিয়া মন্ত্রীর লেখা পাঁঠ 
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করিলেন! তাহাতে এই লেখ। ছিল, আষ'কে থে পারিভোবিক দিতে 
চাঁহেন ভাহ1 আমি গ্রহণ করিতে শ্বীক₹ৃত হইতে পারি ন!। কারণ, 

আমি বুকাল এ ভূপতির বেতনে প্রতিপালিত হুঃতেছি, অতএব 
আমি কখন কোন অন্যান কাধ্য করিতে পারিব না। এতত্ স্তাস্ত 
মন্ত্রীর লিপি মধ্যে পাঠ করিয়া এ নরপতি অতান্ত সন্ভই হইলেন এবং 

মন্ত্রীকে তৎক্ষণাৎ কারাগার হইতে মুক্ত করিয়া নিকটে আনিয়া | 

যথেই পুরস্কার দিলেন এবং এইরূপে মিনতি করিতে লাগিলেন, 
হেমগ্ত্রি। আমি তোমার নিকটে অভিশম্ব অপরাধ করিয়াছি, বিন্বী- 
দোষে তোমার প্রতি দণ্ডীজ্ঞা প্রদান করিয়াছি । মন্ত্রী কহিলেন, মহা 

বীজের কিছুই অপরাধ নাই সকলি ঈশ্বরেচ্ছা আপনি আমার মঙ্গল 
চেষ্টা সর্বদাই করিতেছেন ভাঁহাতে যে আনার ভাগ্যে কুঘটিতেছে সে 
কেবল আমার দুর্ভাগ্য জানিবেন। জ্ঞামীরা। কহিয়াছেন যে মন্তব্যের 

ছুঃখ অপর মন্থষোর দ্বারী ঘটে, সে মহ্ৃষ্য কর্তৃক নম অর্থাৎ সে ভগ- 
বানের অভিপ্রেত, কারণ শত্রুর ও মৈজ্রের উভয়ের অন্তঃকরণ ঈশ্বরই 

জানেন ত্র উভয় অস্তঃকরণই জগৎপিভার অধিকার মধ্যে আছে, 
যেমন তীর, ধম্থুক হইতে নিগভ হইয়! অনিই করে, তাহাতে তীরের 
দোষ অর্শে না বরং ভিরদ্দাজের দৌধ হইতে পারে। 

পঞ্চবিংশ উপাখ্যান । | 
আরব দেশীয় এক মহীপালের বৃত্তান্ত শ্রবণ করিলাম । তিমি স্বীয় 

অমাত্যগণের নিকট বলিতেছিলেন যে, আমার ভূভ্যগণের মধ্যে এই 

ভৃত্যটির বেতন দ্বিগুণ করিয়া দেন, কারণ এই ত্ৃত্যটি আমার সেবাছি 
উত্তমরূপে করে ও সর্বদা আজ্ঞাবহ হইয়া কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। 
আর আমার যত ভৃত্য আছে তাহারা অতিশয় অলসযুক্ত ও অবাধ্য 

তাহার! সর্ধ্দ। মিথ্য! ওজর করিয়া আমার আজ্ঞা! লঙ্ঘন করে। এক 

জ্ঞানীব্যক্তি তথা উপস্থিত ছিলেন, তিনি এ  নৃপতিকে সম্বোধন? 

করিয়া কহিলেন, হে মহারাজ! আপনি ত ভাল বিবেচনা! করিলেন: 
না, কারণ আপনি সকলেরই প্রভু, একভৃত্যের .বেড়ন বৃদ্ধি করিলে 

পর ভৃত্যগগণক্ষে নৈরাশ করিলে হছে পক্ষপাত করাহয়। . : 
তখন তুপাল উত্তর করিলেন, দেখ দেবালে অনেক বনন্যাসী তপ- 
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যার দিত যাস করেন ভীহাদের মধ্যে বে পাপী নাল, 
ভিতেনদিয় ও ধর্ণপরায়ণ হইয়া ঈশ্বরের সাধন! করেন, . তাহার 
রা ভগবানের কপ! হইয় খাকে, অপরের প্রতি হয় না। আরও দেখ 
দ₹ কোন ব্যঞ্ত কোন এক্ক নৃশর্তর নিকটে রাজসেবার নিমত্ত 
ও করিয। ছুই দিবস গমস্ণগমন করেন, তৃত।য় দিবসে তূপত 
তাহার প্রতি দয়। করিম! কোন এক শ্রেষ্ঠ পদে নিযুক্ত করেন । তৎক্কা- 

লান তাহার সৌভাগে/র বিষন্ কিছুই জান! যায় না| এ বক্ি যি 
নূতন পদ পাইয়! সকলকে সন্তোষ রাখিয়!' আপনীর কাখ/ শির্বাহ 
করে, তাহ! হইলে ক্রমে তাহার শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে এবং তাহার 
প্রভু সম্তোষ থাকেন। 

যড়বিংশ উপাধ্যান। 

এক দুষ্ট অহিতাচারী ব্যক্তি এক সন্ন্যাপীর জালানী কান্ঠ বলপুর্দক 
কুঠিকস। লহয়। ধশা?/ ব/ঞ্িদিগের নিকটে বিক্রন্থ করিত। এক ডান 
ব্যঞ্তি এই বষয় জ্ঞাত হইয়। উহাকে কহিতে লাগিলেন, ওহে বাপু! 
তুমিকি সপ? যাহাকে দোখতে পাও তাহাকেই দংশন কর। কি 

পেচক, যাহার গৃহে বাধ কর তাহীকেই উচ্ছিন্ন কর (তামার এ পরা- 

ক্রম বলবানের নিকটে নহে, কেবল দরিজ্রের উপর ধাবমান হয়, 
অতএব দগিঞ্রের প্রতি দৌরাম্বয করিও ন1, কারণ, ইহাতে তোমার 

অনি) ঘটিতে পারে। এ দুঃশ্ীল ব্যক্তি বিকৃতানন হইয়া উহার 

গ্রবোধবাক্য গ্রাহ্য করিল ন।। দৈবাৎ এক নিশিতে উহার বঙ্কনশীল! 
হইতে অগ্নি প্রজ্মলিত হইয়া উহার সমুদয় ্রব্যাদি দগ্ধ হইয়! গেল। 
& চুরচার নিজ বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হওয়ায় কি প্রকারে অগ্নি 
লাগিয়। তাহার সর্বশান্ত হইয়াছিল, তাহ! বলিবার নিমিত্ত কহিল 

আমি কিছুই জানিতে পারি নাই। ইতিমধ্যে প্রীজ্ঞানী ব্যঞ্তি প্রী পথ 
দিয়া গমন করিতেছিলেন,  অত্যাচারীর আক্ষেপবাক্য শ্রাবণ করিয়! 

উত্তর করিলেন ঃ-- 
ওরে নরাধম ! নিশ্চয় জানিস, ষে, ুঃবীদিগের কোপাগ্নিতে ইহ 

ঘাটগ্াছে, অতএব বলি শোন্..সাবধান হ কাহাকেও আর চঃখ দিসন1। 
সকলকে ঘয়া কর, যে পথ্যস্ত তোর জ্ঞান থাকে! কারণ এজগতে ঘাস 
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দ্ধ নি আছে, কখন মস্তকোপরি ₹$তে হয়, বআআসার কখন 
ভূমিসীং হ- সয় পদতলে থাকিতে হব, অতএঞখ যতদিন অব জীবদ্দশায় 

থকে ততপ্দন তাহার প্রভত্ব থাকে, কিন্ত 'লীকের এইটি ম'ন কর] 
কর্তবা ঘে, এ জগতে কিছু্ট খাঁকিকে না। কিব! গ্যেষ্ঠ কি কনিষ্ঠ 
সকল-কইঈ মরিতে হইবে এই হত বলি উত্তম কাঁধ্য করাই ভ্রায়ঃ ! আর 
দেখ বয়স বৃদ্ধি কি বৎসর বৃদ্ধি এইটি বিবেচনা করিতে হইবে, যতন 
তোনার দেহে জীবন থাকে, ততদ্দিন তোমার সমুদয় 'অধিকীর কিন্তু 

তোমার জী*নাস্তে কিছুই থাকিবে ন1। 
ক্যায়কপর নামে এক ভূপালের মুকুট্রে উপর একপী শ্লোক চি 

ছিল তাহার অর্থ এই «যমন এক রাজা ক্রমশঃ উত্তরাধিকারী দ্বার! 

আমার প্রান্ত হইল, এইঈকবপ প্রকারে ইহ আবার অপর হাসতে গমন 
করিষে 5 ঠিক যেমন আমার স্বৃত্যুর পর আামীর কবরের উপর কতকাল 
ও কতবৎসর ম্নুষ্যেরা গমনাগমন করিবে ।” 

সপ্তবিংশ উপাখ্যান | 

কোন এক মগর মধ্যে এক ব্যক্তি মঙ্লঘুদ্ধে অতিশয় বিখ্যাত হিল . 

সে তিনশত অ।ট প্রকার যুদ্ধের কৌশল জ্বীত ছিল । প্রতিদ্বন এক .ক 
রকম যুগ্কৌশল প্রকাশ করিত। তাদ্বারা জনসমাজে '্ঘতিশয় গ্রশংপা- 
ভাজন হইয়ীছিল এবং এ নগরের অনেক যুলীপুরুষ যুদ্ধ শিক্গাথে উহার 
শিষ্য হইয়াছিল। কিন্তু এ পকল শিষ্যগণের মধ্যে এক যুবার প্রত 
উহার অতিশয় ন্বেহ থাঁকাঁয় সমন্ত ঘুদ্ধকৌশল উহাকে শি্ষ। দিয়াছিল। 
কেবল একটি যুদ্ধকৌশল উহাকে শিক্ষ1 দেয় নাই সেই কৌশলটি আপনি 
গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। এ প্রকারে কিছুকাল গত হইর! যায, 
প্রিয্ন শিষটি অতিশয় বলগান হইয়! উঠিল এবং নগরের যাবতীয় ল্গ- 
যৌদার। এ শিশ্যের সহিত যুদ্ধে পরাভব হইতে লাগিল! ইহাতে এ 
শিষ্য অহক্কীরে স্ফীত হয়া এই নগরের ভূপন্তির অগ্রে 'হাস্দেন করিল, 

হেমহ*্রীক্জ ! "আমার শিক্ষক বতপ্রকার যুদ্ধকৌশল জানেন, খামি 
তাহ1 সমুদয় শিক্ষ। করিয়াছি এবং আমি উহ] অপেক্ষ! অপিক বলবান রি 

অতএব আমাতে ও আমার শিক্ষকেতে প্রভেদ নাই, বরং উহ] অপেক্ষা 

এক্ষণে আমি তে উঠ হইছি 1 ইডি রর বাক্যে  রাাসবিত ৮ | 
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কহিলেন ক করিয়া দেখাও । নগর মধ্যে একটি স্থান মিরূপিত হইল 
ও অনেক অনেক ধনবান বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও বলবান ব্যক্তিগণের জনতা 

হইল, তথন এ খুস| মত্ত হস্তীর ন্যায় মল্পভুমে আসিত! উপস্থিত হইল ! 

ওঁ যুশর শরীরে ভঙ্গিম! দেখিয়া দর্শকেরা অনুমীন করিতে লাগিল যে, 

এ যুশ যে প্রকার বলবান যদ্দি মবত্তিকার পর্বত প্রীপ্ত হয় তীহীও বাহু- 

বলে উচ্ছিন্ন করিতে পারে। সে যাহ! হউক)উহাব শিক্ষক শিষ্যের সহিত 

যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার অগ্রে মনে মনে বিবেচনা! করিল যে, আমি ত 
উহাকে সমুদয় যুদ্ধকৌশল শিক্ষ। দিয়াস্থি, কেবল একটি গোঁপন করিয়া 
রাখিয়াছি। অতএব যে কৌশল উহাকে শিক্ষা দেওয়া! হয় নাই তখন 
তাহাতেই উহার সহিভ যুদ্ধ আবস্ত করিব। এইক্ধপে যুদ্ধ আরম্ভ 

হইলে এ যুব! শিক্ষকের নুতন যুদ্ধকৌশল দেখিয়া মহ! ভয়ে কম্পাস্ষিত 
হইল, তখন এ শিক্ষক নূতন যুন্ধকৌশলে শিষ্যকে ভূমি হইতে উত্তোলন 
করিয়া মন্তকো।পরি ঘুরাইয়। ভূমিতে নিক্ষেপ করিল। দর্শক সকল 
হো! হে! করিয়।! কলরব করিয়া উঠিল। ভূপাল শিক্ষককে যে পুর- 
ফ্ার প্রদীন করিলেন এসং এ শিষ্যকে ভৎণসন। করিতে লাগিলেন, 

এবং কহিলেন, অবোধ! তুমি এই গুণে শিক্ষত্ত অপেঙ্গ! শ্রেষ্ট হইতে 
চাঁহিয়াছিলে? তখন এ শিষ্য মহা! লজ্জিত হইয়! ভূমি চুম্বপূর্ববক 
মহীপালকে কহিতে লাগিলেন, হে মহারাজ ! আমা অপেক্ষা আমার 

শিক্ষক কিছু বলবান নন. তবে একটী অজাঁনিত যুদ্ধকৌশলে আঁ 

মাকে পরাভডব করিয়াছেন, ইহাতে আমার মনোমধ্যে যাবজ্জীবন 

অতিশয় ক্ষোন্ড রহিল, কিন্তু ভবিধ্যতে আমিও এই বিষয়ে সতর্ক 

খাকিলাম। জ্ঞানীলোৌকের! বলিয়াছেন যে অতিশয় প্রিয়বন্ধু হইলেও, 

ভাঙীর নিকট আপনার গোপন বিষয় প্রকীশ করিবে না| কারণ যদি 
কখন শ্রিষ চৈত্র শত্রু হয়, ভবে নানাগ্রকীর বিদ্বু ঘটিবার সম্ভীবনা । 
তখন ত্রশিক্ষক কহিলেন, আর কি শ্রবণ কর নাই যে। এই জগতে 
অনেকেই অনেককে প্রতিপালন করে, কিন্ধ পালিত ব্যক্তি ক্ষমতাশালী 

হইয়!, আপন প্রতিপীলকের অনি করে। অতএব আরও বলিতেছি 
আমি নিজে খনুবিদ্যায় নৈপুণ্য, কিন্ত ভয়প্রযুক্ত কাহাকেও ইহা শিক্ষা 
দিই নাই, কি জানি আমার নিকট শিক্ষা করিয়া পাছে আমারই প্রতি 
লক্ষ্য করিয়া ধন্থতে জ্যা অপূর্ণ করে? | 
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অষ্টবিংশ উপাখ্যান । 
এক লর্যাসী কোন এক নিবিড় “কাননযধ্যে বসিয়ািলেন) তথায় 

ওক ভূগতি আসিয়া উপস্থিত হঈলেন। সঙ্নাসী আপন স্থানে ঈপবেশন 
করিয়া রহিলেন, ভূপতিকে দেখিয়া কোন যত্ব বা সমাদর করিলন 

না। নৃপতি উক্ত স্থানের অধিপতি ছিলেন, সন্্যাসীর নিকট কোন 
অভ্র্থন] ন! পাইয়া মহা কুপিত হইলেন, এবং রাগভরে কহিতে 
লাগিলেন এ ভণ্ড উলঙ্গ দণ্ী চতুষ্পদ পশুর ন্যায়, পৌজন্যভ! ও মনৃত্যত্ব 
কিছুই জানে ন!। তখন রাজার এতাদৃশ ক্রৌধ দেখিয়া রীজমন্ত্রী & 
লন্ন্যাপীর নিকট যাইয়| কহিলেন, হে সক্্যাশী। ইনি এই দেশের অধি- 
পতি, আপনার নিকটে আসিয়াছেন, আপনি উহণকে সমাদর করিলেদ 
না ইছার কারণ কি?সঙ্মাপী উত্তর করিলেন £__ 

আপনি নৃপতিকে বলুন, যে ব্যক্তি উহার নিকট উপকার প্রার্থন! 
করিবে সে উহার সমাদর করিবে। তিনি কি কখন গৃহত্যণগীদের 
সেব! বা গ্রতিপালন করিয়। থাকেন ? রাজ! প্রজার রক্ষক ও প্রতি- 

পীলক। যদ্দিচ তীহণকে গ্রজায় প্রণাম না করে তথাচ রাঙ্জাঁকে প্রজা 

বক্ষ! করিতে হয়| আর দেখ সন্নাসীদিগের রাঁজাই রঙ্গক, কারণ, 

স্ম্যাপীর। ভূপতির এরচণ্ড প্রতাঁপের-অধিকারস্থ হইয়া নিয়ে আরণ্যে 

বাস করে। মেষ কখন মেমপালকের সেবা করে ন। ও উহাকে চ ঢবইয় 

বেড়ায় না, কেবল মেনপাঁলক মেষের সেবা করে ও উহাকে চড়াইয়া 
বেড়ায় । আরও শাবণ কর, এক ব্যক্তি উচ্চপদ গ্রহণ করে, অপর ব্যক্তি 
ভাঁহ। দেখিয়। ক্ষোভ করে; অতএব ক্ষেভ কর! কর্তব্য নহে ধৈধ্যই 
কর্তবা। কারণ যেব্যক্তি এরূপ চিত্ত করে, তাহাকে সমাধিস্থানের 
মৃত্তিকা ভঙক্ষণকরে। তখন রাজত্ব আর প্রণাম উঠিয়া! যায়, যে 
কিছু উত্তম কাঁধ্য করে তাহাই অগ্রে ধাবমান . হয়। তাঁহার প্রমাণ 
ব্যাপি কোন ব্যক্তি স্বৃতব্যক্তির কবরস্থান খনন করিয়া দেখে, সে কববু 
হুঃখী কি ধনাচ্যের, তাহ! কিছুই জানিতে পারে না| প্র সন্সযাপীর 
ঈৃশ উপম! ও প্রমাণ প্রয়োগে এ ভূপাল মহা সস্তোষ হইয়া সমন্যাসীকে 
কহিলেন, হে ধণর্শিক যহাত্মা! আমার নিকটে কিঞ্চিৎ যাঁচও কর, 
স্যালী উত্তর করিলেন, আপনি. এরূপ যন্ত্র আর আমাকে স্বিতীয় 
বার দিবেন ন1, এই আহার প্রীর্থনী। তখন কী ভুপতি পুনরাস্ উহাকে 
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কহিলেন, আমাকে কিঞ্চিৎ জ্ঞানোপদেশ প্রধীন করুন) উ্ধালীন বলি- 
জেন, এক্ষণে রাজ্য ও ধন অশপনার করতলে আছে, কিন্তু নিশ্চয় জা 

নিবেন যে, ধন আর রাজ্য হস্তান্তরে গমন করে। 

উনজ্তিংশ উপাখ্যান । 
কোন এক রাঁজমন্ত্রী মিশরদেশীয্ব জমনুনূ নামক নৃপতির নিকট 

যায়! কহিলেন, হে মহারাজ ! আমি যেনরপত্তির নিকট পরিচারক 

আছি, তাহার দাসত্ব করিতে আমার সর্বদাই সশঙ্ষিত থাকিতে হস্স, 
আর কিসে তাহাকে সস্তাষ করিব, এই চিতায় দিবানিশি চিত্তাগ্রিতে 

জলিতে হয়, এবং তাহার কোন কুঘটন। উপস্থিত হইলে আমাকে 

'্মধিক উৎকানিত থাঁকিতে হয়, অত-ব হে মহারাজ! ৬ই বিষিয়ে 

আমাকে কিছু সুপদেশ দিন, যাহাতে আমি এবিপদ হইতে উদ্ধার 
হই । 

এই সকল কথা ভীবপ করিয়া! প্রী মহীপাঁল রোদন করিতে করিতে 
বলিলেন. হে মবিন! যদি তুমি এরূপ সেবা ও ভক্তি জগদীশ্বরের 

প্রতি করিতে, তাহ! হইলে তুমি সিদ্ধপুুষ হইয়। মোক্ষপদ প্রাপ্ত 
হইতে, ত্রীস ও দুঃখ আর কিছুই থাকিত না, অতংব হে মস্ত্রিন! 
যে ভগবানকে ভক্তি করে; সে মহারাজ 'অপেঙ্গ। মহাপুরুষ হয়। 

ভ্রিংশ উপাধ্যান। 

এক ভূপীল কোন একব্যক্তির শিরশ্ছেদন করিতে আজ্ঞা! করিলেন | 
ইহণতে প্র ব্যক্তি কহিতে লাগিল, হে মহাঁরীজ! ক্রোখ-পরবস হইয়া 
আপনি আমাকে অশেষ ক্লেশ দিয়া এক মুহুর্তে হত্য। কণ্রতে 
পারেন। তাহাতে আমার হুঃখ ও যন্ত্রণ তৎক্ষণাৎ শেষ হইব যাইবে। 

কিন্তু য্রণ। ও পাপ আপনার মনোঘধ্যে সর্ধধাই আন্দোলন হইজে 
থাকিবে | শ্রীতঃকালীন 'বায়ুর ন্যায় দিবানিশি বর্তমান থা কবে, 

কটুই হউক বা মিষ্ট হউক আমার অনায়াসে কাটিয়া যাইবে, কিন্তু 
কমি মৃত্যুকালে জানিয়। যাইব যে, এক মহাপীপাত্মা আমার প্রতি 
এই দৌরাত্থা করিল। উহার এতাদৃশ বন্তৃতায় ছুপাজের অস্তঃকরণে 

ঘয়ার উদয় হইল। অতএব উহার শিরশ্ছেষদ করিলেন মা | 
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একত্রিংশ উপাধ্যান । 

এক দিবস নওশেরও"ক। মহীপাল, জ্ঞানী মন্ত্রীবর্গের সহিত রাজকাধ্ের : 
অধিকতর শন্শাকীয় বিষয়ের মন্ত্রণ। করিতেছিলেন। প্রত্যেক মন্ত্রী স্বীয় 

বুদ্ধি অনুসারে উপস্থিত বিষয়ে আপন আপন অভিপ্রায় প্রকাশ করিতে 
লাগিলেন এবং ভূপা লও স্বীয় অভিপ্রায় গ্রকাশ করিলেন। 

বুছুরচি'মহির নীমক ভূপালের প্রধান মন্ত্রী বাঁজীর বক্তৃতা সমর্থন 
কর্বলেন | ইহাতে অপরে তষ্থাকে গোপনে জিজ্ঞাসা করিলেন; হে বিজ্ঞ 

মতি! আাশনি যেজ্ঞানী ব্যক্তিদ্দিগের অভিপ্রায় সকল অগ্রাহ্য করিয়া 

মংণা.লর সম্মতিতে সম্মত হইলেন ইহার কারণ কি? প্র বিজ্ঞমস্তী 

তখন উত্তর করিলেন, হে মন্ত্রির্গ! তোমাদিগের ষে সকল অভিপ্রায় 

ঈশ্বরের প্রতি নির্ভর করে, তাহীতে ভাল ব। মন্দ ঘটিতে পারে, কিন্ত 
রাজার সম্মতিতে সম্মত হওয়াই শ্রেয়ঃ, কেননা ইহাতে অনিষ্ট ঘটিলেও 
কোন আাশক্কা নাই কারণ, অন্মদাদির বিবেচনা করা কর্তৃধ্য যে, ব্যক্তি 
অনুত্তী হইয়। তাহার অখিপতির বিবেচনায় দবোবারোপ করে সে 
স্বীয়, রধিরে স্বীয় কর ধৌত করে। অধিপতি যদি দিবাকে রাত্রি 
কহেন, অন্থুনর্তীগণের তাহাতে মনগ্থ কর! উচিৎ, হা] মহাশয় ! এ যে, 

নক্ষত্রযে্টিত হইয়া চন্দ্র উদয় হইয়াছে। 

দ্বাব্রিংশ উপাখ্যান! 

এক প্রবঞ্চক যুবীপুরুব রাজসভায় উপস্থিত হইয়! পরিচয় দিল যে, 
আমি আল্িপেগন্ধরের বংশোভব, সম্প্রতি অনেক তীর্ঘবাত্রীর সহিত্ধ 

মক্কাতীর্ঘ হইতে আসিয়াছি, আরও কহিল যে, অনেক উত্তম উত্তম 
তীর্থস্থান দর্শন করিয়াছি এবং একটি উৎকৃঃ কবিতা! বলিয়! কহিল যে, 
এই কবিভাটি আম স্বয়ং রচনা করিয়াছি । ভুপাল উৎকৃষ্ট কবিতা 

আবণে মহাসভ্তোষ হইয়। উহাকে যথেও পারিতোষিক দিতে অনুমতি 

করিলেন। কিন্তু এক সভভাসদ. এ রাঙ্গসভায় বসিয়াছিলেন, তিনি কহি- 
লেন যে, এ ব্যক্তিকে আমি ইদ্বকোরাণ দিবসে বসবানগরে দ্েখিয়া- 

ছিলাম । অতএব ইনি তীর্ঘবাঁস হাঁজিনহেন। দ্বিতীয় এক সভ্য .লভা- 
সদ কহিলেন, ইহাকে আমি রিশেষক়ণে জানি, এ ব্যক্তি. মিটিনি 
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ক্বেশের এক ক খৃ্ানের পুর, আলিপেগত্বরের বংশ কখন নহে আর 
যে কবিতাটি স্বীয় রচনা]ুবলিয়া পরিচয় দিলে, এ কবিতা “দেওয়ান 
"্অনওয়ারি ” নামক পুস্তকে লিখিভ আছে, এটি ইহার রচিত নহে। 
অতএব এ ব্ক্তি যাহ কহিল সকলি অলীক; ইহাতে এ ভূপাল অভি- 

শম়্ কোঁপাস্থিত হুইয়ী কহিলেন, উহাকে প্রহণর করিয়া দুর করিয়া দাও, 
যেহেতু এত মিখ্যাবাঁকা কছিল। ধ্রমিথাবাী তখন নতশির হইয়া 
ভূমি চুম্বনপূর্বক কহিতে লাগিল, হে পৃথিবীপতি ! আমি আর একটা 

কথা। বলি, তাহ! যদ্দি সত্য না হয়ঃ তবে আমি দণ্ড পাইবার যোগ্য 
হইব । ভূপাঁল জিজ্ঞাসা করিলেন কি বল £-_ 

এ প্রতারক উত্তর করিল, হে মহারাজ! শ্রবণ করুন। এক ব্যক্তি 
তক্র বিক্রয় করে, তাহাতে একভাগ দধি ও ছুইভাগ বারি মিভরিত 
করে, অতএব জগতের সকলেই মিথ্য! কহিয়। আপন প্রতৃত্ব প্রকাশ 

করে। এতঘাক্য শুবণে ভূপাল হাসিয়া উঠিলেন এবং হাকে যে 

পারিভোবিক দ্বিতে চীহিয়াছিজেন, তাহ সমুদস দিয়। সন্তোষের সহিত 

উহাকে বিদায় করিলেন। 

ব্রয়োত্রিংশ উপাধ্যান। 

হারূণঅররপির্দ নামক এক মহীপালের তনয় মহ! রাগাস্বিত হই! 
আপন পিতার অগ্রে আসিয়। অভিযোগ করিলেন যে, আপনার এক 

প্রহরীর পুত্র আমাকে এবং আমার জননীকে অত্যত্ত কটুক্তি করিয়া 
গালি দিয়াছে । ভূপাল আস্মজের এরূপ অভিযোগ শীবণ করিজ়ী, আঅবাত্য 

ও মন্ত্রিবর্গকে জিজ্ঞাস করিলেন, ইহাঁরকি করা কর্তব্য? প্রথম মস্তি 
কহিলেন উহীকে হত্যা করুন্, দ্বিতীয় মন্ত্রী কহিলেন উহণর রসন। ছেদন 
কর। উচিৎ, তৃতীষ্ব মন্ত্রী কহিলেন উহায় ্বণ্ড করিয়! বহি্কূত বরা 
বিচার সিদ্ধ। এ ধহীপাল মন্ত্রিবর্গের এতাদৃশ মন্ত্রণ বণ করিয়া? নিজ 
গুরকে সন্বোধন কক্বিয়! কহিতে লাগিলেন । রর 

হে আমীর পুত্র! তুমি উহাকে মার্জন! কর, আর যদি ত্হ! না 
করিতে পার, তবে তুমি উহ্ধাকে এবং উহার জননীকে তিরস্কার কর, 

ইহা ব্যতীত উছার প্রতি আর কিছুই করিবে নাঁ, বদি কিছু অত্যাচার 
| ক্র, তবে ভোমার ঘোরতর অহিতাার প্রকাশ হইবে ।ভোমীর বিপক্ষ 
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পক্ষ হইতে কিছুই করিতে পারিবেন! কারণ, দুর্বল ব্যক্তি বি তত 
হত্তীর সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করে; ভাহাকে লোকে নির্বোধ জ্ঞান 

করিবে, আর জ্ঞানীর কহিয়াছেন ধ্রব্যক্তি প্রকৃত প্রশংসনীয় যিনি 
অত্যন্ত ক্রোধ ও ক্রোধের কাঁধ শ। করেন অর্থাৎ ধৈর্ধাবলম্বন করেন । 

চতৃত্রিংশ উপাখ্যান। 

আমি কতকগুলি ভদ্রলোক সমভ্িব্যাহারে এক তরণী মধ্যে বসিয়া 
ছিলাম। ইচ্ছিমধ্যে দেখিলাম ষে, একখান ক্ষুত্র তরণী জলমগ্ন হইয়া 
গেল। তম্মধো দুই জন লোক ছিল উহার! এ জলধির শোতে ভাসিয়া 
খাটাত লাগিল। আমাদের তরণীর নাবিককে একটি ভদ্রলোক 

কহিলেন এই বাকিদয়কে নদী হইতে উদিত কর, আমি প্রতোকের 

নিবিত্ত পঞ্চাশ মৃত্র। পারিতোধিক দিব, ইহ। আবণমধত্রই নাবিক ভতৎং- 
ক্ষণাৎ জলে নামিয়। এক ব্যক্তিকে ভীরে তুলিল ও দ্বিভীয় ব্যক্তি 

জলমগন হইল, আম নাবিককে কহিলীম. এ ব্যক্তির আবু ছিল এই 
হেতু তুমি শীঘ্র উহাকে তুলিলে, আর অপর বাক্তির আমু শেষ হঈয়ী- 
ছিল এই “মত্ত উহাকে তুলিতে বিলম্ব করিলে । উহাতে & নাবিক 
হাপিয়া কহিল, আপনি যাহা আজ্ঞা করিলেন তাহ! ধথার্ঘ, কারণ 

বছদিবস গত হইল আমি এক নিবিড় 'অবণা মধ্যে বলিয়াছিলীম, 
যাহাকে আমি এক্ষণে বাচাইলাম, এই ব্যক্তি আমীকে কানন হইতে 
এক উদ্ঠেশপরি আরোহণ কগাইয়া মদীয় ভবনে পৌ”ছিয়! দ্বিয়াছিল, 
এবং অপর ব্যক্তি, যাহাকে তুলিতে বিলম্ব হইল, ইনিই আমাকে 
টৈশবকালে কুঠারের ঘার1 আঘাৎ করিয্াছিলেন। 

অতএব এ জগম্মধ্যে জগদীশ্বরের এইরূপ নির্বান্ধ আছে, ঘেব্যক্তি 
পরের উপকার করে, সে আপনার উপকার করে, আর যে ব্যক্তি পরের 
অনিষ্ট করে ; সে আপনর অনিষ্ট করে এই হেতু দুঃখী দরিভ্রের প্রতি 
সর্ব] দয়া কর, তাহাতে অস্তকালে তোমার উপকার দর্শিবে। 

৪ . পঞ্চজ্রিংশ উপাখ্যান। | 
কোন এক নগরমখো ছুই ভাতায় একাত্র বাঁস করিত। এক ভাত! 

হদ্দেপীয় মহীপালের বাটীতে ব্বা্স্যে। করিত ও অপর আতাসামান্য 
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কাব্য করিয়। দিনপাঁত করিত | ভূপালভূৃত্য স্বীয় ভরাঃতীকে কহিল, রী | 

সামান্য ক্যধ্য পরিত্যাগ করিয়! আমার ন্যায় রীজাঁর দাদত্ব কর ন1 

কেন? ইহাতে উহার ভাতা উত্তর করিল, তুমি কেন রাঁ্রকাখ্য পরি- 
ত্যাগ করিয়া আমার ন্যায় কাধ্য করিয়া দিনপাত কর ন।? স্বীয় পণর- 

শ্রামের দ্বার] দিনপাত করিয় দুর্ধীর 'আসনে উপপ্শেন করা উৎকৃষ্ট 
কারণ, ইহাতে স্বাধীনতা থাকে, এবং সর্ধদ| কটিখেশে রাজচাপ- 
রাশ বন্ধন করির। করপুটে দবণ্তীয়যান খীকায় স্বাধানতা থাকে শ|। 

দিবানিশি পরের আজ্ঞার অন্থবস্তী হইয়া থাকিতে হয়| শ্রীক্ষকীলে 
আহারীয় ভ্রনাদি ও শীতকালে বপ্্রাদি প্রস্তত, সাঁমানা পরিশমের 

দ্বারা করিলেও হয়। অতএব হে অধম উদর । তর্ধীন্ন ভরণপোষণীর্থে 
কাহারও যেন দ্বাসত্ব স্বীকার করিতে না হয়। 

যট ত্রিংশ উপাখ/ান । 
কোন এক ব্যক্তি নওসেরও যা! মহীপালের নিকট গিয়া আহ্নীদ- 

পূর্ধক কহিলেন, হে মহারাজ | এক শুভসংবাদ শ্রাবণ করুন। আপনার 

এক শত্রু, কালের করালগ্রাসে পতিত হইয়ীছে। & মহীপাল এভনাক্য 
অবণে মহা দু দুঃখিত হইয়া কহিলেন, হে শুভনংবাদ দাতা! গ্গাপনি 

বলিতে পারেন যে, আমীকে কাল পর্রত্যাগ করিবে? শত্রুর ম্বযুতে 

সম্তঃ হওয়া 'অকর্তব্য। কারণ, আমাকেও তো একদ্দিবল কাীল£াসে 

পতিত হইতে হইবে। 

অপ্ততিংশ উপাধ্যান। 

লোকে বর্ণনা করিয়াছেন যে, কোন এর মহীপাঁলের মন্ত্রী অতি 

শামানা লোকদিগের প্রতি দয়াকরিতেন। এবং সকলংকই আতায় 
প্রদান করিতেন। দৈবাৎ গ্রমন্ত্রী ভূপালের ক্রোধে পতিত হওয়াতে 
সকল লৌকেই তাহাকে উদ্ধার করিযার জন্য বিশেষ যত্ব, করিতে 
লাগিল এবং যে সকল লোকদিগের অধীনে বন্দীশীলাত্র ছিলেন তাহা- 
 ব্রাও.বব্পুর্ধাক তাহাকে রক্ষা করিতে লাগিল এবং অন্যান্য ইচ্চপঘস্থ 
অমাত্যরা এ মহারাজের শিকট উহার গুণান্থবাদ করিতে লাগিলেন, 
তখন মহারাজ ভাহা'কে নার্জৰ। করিতে বাধা হইলেন 
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খ্ক রসিক মহষ্য এই বৃতাস্ত ভ্ঞাভ হইব! টি তোমার বন্ধর 
অস্তকরণ লাভার্থে, তোমার পিতৃদত উদ্যান বিক্রত্ম করিতে হইলেও 
পরামর্শযোগ্য। তোমার হিতৈষীর পাত্র সিদ্ধ করিবার নিমিত তোমার 
জব্যাদি দহকর | দুইলোকের ও ভাল কর, কারণ একখণ্ড মাংস দ্বার] 

কুকুরের মুখ বন্ধকর। বিধেয়। 

অধব্রিংশ উপাখ্যান)। 

কতকগুলি মন্ত্রী নওসেরও যব! ভূপালের রাঁজসভায় এক বিষয়ের 

উপর কথোপকথন করিতেছিলেন, কিন্তু বুজ রচিমিহির নামক ভূপালের 
প্রধান মন্ত্রী উহা'িগের বক্তৃতার কেন উত্তর প্রতুত্তর না করিয়। নিপ্তব্ধ 

হইয়া বসিয়াছিলেন। ইহখভে কোন “ক মগ্রী উহাকে বিনযপূর্বক জি- 

জ্ঞাল। করিলেন, হে প্রধান মন্ত্রির ! আপনি অপ্রদীয় বস্তৃতীয় কোন 

উত্তর প্রত্যুত্তর করিলেন ন! কেন? ইহাতে এঁ প্রধান মন্ত্রী উত্তর 

করিলেন, মন্ত্রী বিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যাম। যেমন বিজ্ঞ চিকিৎসকের! 
রোগী ব্যতীরেকে স্থস্থ ব্যক্তিকে গষধ দেন না, .তেমনি বিজ্ঞ মন্ত্রীর 

বক্তৃতার দোষ না পাইলে কোন উত্তর করেন মা। আমি. তোমাদের 
বন্তৃতাব কোন দোত্ব পাঁইলান না, স্ৃতরাং নীরব ইইয়া রহিলাম, কাঁরণ 

শেঞজহান ব্যক্তিকে কূপের অথ দেখিয়া! নীরব হইয়া থাকিলে মহাপাপ 
হয়। | 

উনচত্বীরিংশ উপাখ্যান । 

যখন হারূণ অল্রশ্ীদ নানে এক মহীপাল মিসরদেশ সম্পূর্ণরূপে 
জয় করিলেন, তিনি গর রাঁজতে বিপক্ষাচরণ করিয়া! রাজধানী অধিকার. 

পূর্বক দবর্পকরিয়া' বলিলেন যে, মি স্বয়ং ঈশ্বর, এই রাজধণর্না এক কমতি 

অধম কিন্করকে দান করিব। এই ভূপালের খ! সাহেব নামে কটি 
কিক্র ছিল। সে অতিশর নির্বোধ এবং মুর্খ মহারাজ এই কিঙ্গার- 

টিকে রাজধানী প্রন্দান করিলেন। লোকে বলে খ+ সাহেবের সান. 
এবং বুদ্ধি এত অধিক জড়ছিল যে, তাহা বর্ণণাতীত, কারণ কোন সময়ে 
মিদুরদেশীয় কৃষকের! তাহার নিকট অভিযোগ করিল যে, তাহারা, 
নাইল নদীর তটে কার্পাসের বীজ বপন করিয়াছিল, অকালে অধিক: 

0 



৪২... বাঙ্গালা গোলেন্তা। 

বটি বর্ষণ হওয়ায় সকল নই হইযাগিকাছে। তাহাতে রখ সাহেব ধস্তর 
করিলেন, তোমারন্দগের পশম বপন কর] কর্তব্য ছিল। ইহ ভধণ করিয়া 

এক জ্ঞানা ব্যক্তি বলিলেন ২ 

বদি ধনের বৃদ্ধি জানের উপর নির্ভর করিত, তাহ! হইলে জগন্ডে 

মুর্থের নায় দুঃখ ভোগ কেহই করিত না। কিন্ত জগদীশ্বর এক মুখকে 

এত অধিক ধম দান *রেন যে) তাহ! দেখিয়া! এক সভ্ভাপত্ডিত বিশ্ষয়া- 
পপ হইয়া খাকেন। ধন এবং ক্ষমতা বিদ্যার উপর নির্ভর করে না, 
কেধল ঈশ্বরের সহায়তা ব্যতীত ইহা উপার্জন হইতে পারে ন! | এ 
জগতে এইটি সর্ধদাই ঘটিঘ়া খাকে যে, অনেক মুর্খ ধম উপার্জন ন 

কারিয়! মাননীয় হয় এবং অনেক দুঃখী পণ্ডিত ঘুপিত হয়, স্বর্ণকার 
ধিশনশি স্বর্ণ নীঞ্জন! করিয়াও চিরকাল ছুঃখ ভোগ করিতে খীকে, 
কিন্তু নির্বোধ ব্যক্তি ও বেত ধন উপার্জন করিয়! চিরকাল স্বখ জ্ডোগ 

করে । 

চত্বারিংশ উপাখ্যান । 

যখন ফোন এক মহীপাল, মাদকন্রব্যপানে মন্ত ছিলেন, কতকগুলি 
লেকে একটি চিনদেশীয় হুন্দরী কুমারীকে তীহণর নিকট আনিত্ব উপ- 

স্থিত করিল। এ ভূপাল যুশ্তীর রূপলীবখ্যে ইঠালাগের দ্বার। উহার 

_সহত মিলন করিতে ইচ্ছ,ক হলেন কিন্তু এ কামিনী তাহাতে সম্মত 

হইল ন1, এই হেতু নরপাল অতিশন কুপিত হইয়া। এ রমশীকে লইয়া 

তীহার একজন কাফ রী কিস্করকে দ্িলেন। এ কাফ্রী কিদ্বারের রূপের 

কথা কি কহিব ? ভাহার উর্দী ওষ্ঠ উপরিদ্ভীগে এত উচ্চ হইয়! উি- 

যাছে যে, তন্ধীরা। তাহার নাসিকারদ্ধ, বদ্ধ হইয়। গিয়াছে এরং নিন্ 
 ওষ্ঠবক্ষস্থলোপরি ঝুলিয়। পড়িয়াছে। তাহার কুৎসিৎ আকৃতি এমনই 

.. ভয়ঙ্কর যে, সাক্রে নামক দৈত্য তাহাকে দেখিলে মহ ভয়ে ভীত 
| হই য় পলারন করিত। আর তাহার কক্ষদ্থল হইতে আলকাতরার 

. ম্যারঘর্্দ নির্ত হইত) যেষন এই জগতের সৌদ্দর্যের শেষ সীম 
রর হউসফ; ভেষনি কদাকারের শেষ সীম! এই কাষরী কিছ্কর। কাফরী 
' : কিন্করের এমত ঘুরণিতি ও বিশ্রী এবং কন্ধাকার আকার বে, তাহার 

| কারণ রবাতীত। কারণ | তারমানের প্রধর রবির কিরে সবেহ 



বাঙ্গাল! গোলেস্তা। ও 

পড়িয়! থাকিলে তাহাতে যেরূপ দুর্মন্ধ নির্গত হত, সেইরপ ছুর্গন্ধ উহার 

বানু হইতে নির্গত হঈভ। সেযাহা হউক, কাফ রী কম্পপশরে পীড়িত 

হইয়া, উক্ত কুমারীর সতীত্ব ন& করিল | পরদিলস প্রাত;কা 'ল ধ ভূপীল 
অমাত্যবর্গক উক্ত কামিনীর বিষয় জিজ্ঞাসা করিলেন। তখন দ্বাহ! 

ঘটিয়াছিল উহার] নবপালকে জানাইলেন | এ বিক্রমশীলী মহীপাল 
ইহ] শ্রাবণে জলস্ত অনলের ন্যায় ঘোরতর রাগাশিত হইয়া আজ্ঞা 
দিলেন যে, এ কাফরীকিক্করের ও এ কুলটা কামিণীর হম্তপদাছি 
বন্ধন করিয়া! আন এবং মদীয় অটালিকাঁর ছাদের উপর হইতে এক, 
গভীর গহ্বরে শীত্র নিঃক্ষেপ কর। ইহ! জবণমাত্রেই একজন পরৌপ- 

কারী এবং ধার্শিক মন্ত্রী ভতক্ষণাৎ নতশির! হইয়] ক্ষম1 প্রার্থন। 

করিলেন এবং কহিতে লাগিলেন, হে দয়ীময় রীভাধিরীজ ! রাঁজ- 

সংসারে এরূপ ব্যবহার চিরকালই প্রচলিত আছে যে, তখন রাজবাটীর 
সকল দ্বাসদাপী রাজকীয় গাতিতোবিক পাইয়া! থাকে, তখন এ কিন্কার 

অপরাধী হইতে পারে ন। ভূপতি বলিলেন কি, এ ঢূরাত্মা এক নিশি 
ধৈধ্যাঁবলম্বনন করিতে পারিল না? প্রমন্ত্রী উত্তর করিলেন, হায় হায় 
হে প্রভূ! আপনি কি হিতোপর্দেশ জবণ করেন নাই ?যখন কোন ব্যক্তি 
পীপাসাদ়্ অতিশয় কাতর হইয়া নির্দাল যারির নিকটে উপস্থিত হয়, 
সেকি তৎকালীন কখন অনুমান করে যে, ছুর্ঘণন্ত হস্তী কর্তৃক ভঙ্গ 

প্রাপ্ত হইবে? আর এইরূপ যদি এক ক্ষুপাঁহুর নাস্তিক পরিপূর্ণ খারা 
ব্যার্দির সহিত গৃহমধ্যে বাঁস করে, তাঁহার «মন পির্খাপ কখনই হবে 
না যে, রমজনের উপবাসের প্রত্তি সে মনোযোগ করিবে । এ ভূপাল 
মন্ত্রীর বিজ্রপ বাঁক্য শ্রাবণ করিয়া মহা সম্তোৌবপূর্বক বলিলেন, হে মন্ত্রিপ। 
এ কা রী কিন্কুরকে “তামার দিলাম ,কিন্তু এ কলদ্ষিনী কামিনী জয়া 
আমি এক্ষণে কি করি? মন্ত্রী উত্তর করিলেন, হে নরনাথ! ইকুলটা 
এ কাঁফরী কিছ্রকে দান করুন। কারণ, আর কোন্ বক্তি পি 

উচ্ছিষ্ট দ্রবায ভক্ষণ করিতে ইচ্ছ। করিহ ন1? 

যে ব্যক্তি সর্বদা! অপরিস্কার স্বানে বাস করে, তাহার সহিত কখন, 

বাঁস করিও না। মনুষ্য ঘদি অতিশয় পীপাসাস্থিত হয়, ুদ্থা্, বারির 

'অন্ধেক পানে কখনই: তৃপ্ত হয় না, যদিচ তাহ! ছ্যুক্ত থাকে। যি 
একটি কমলানেবু কর্দমে পত্ভিত হর, ইহা, তুলিয়! কিপ্রকায়ে রাজার 



8৪. ৪ পারার গৌলেন্তা। 

করে দেওয়। কী পারে ? নালিখাসংযুক্ত ওষ্ের ঘারা[ষে বারিপানর 

ক্পূর্শ করা হইয়াছে, যে বারি পান করিতে ভৃষ্ণাতুর ব্যক্তির অস্তঃকরণে 

কিপ্রকার অভিলাষ হইতে পারে? 

একচত্বারিংশ উপাখ্যান । 

কতকগুলি লোকে দোর্দগ্ড প্রচণ্ড প্রতাপান্বিত সেকেন্দর ভূপালকে 

জিজ্ঞাসা করিলেন যে, পূর্বকালের মহীপাঁল সকল ধনে, বয়েসে এবং 
সৈন্য সংখ্যাতে আপন! অপেক্ষ/ শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তবে আপনি কি উপী- 
বের দ্বার! পুর্বাদিক অবধি পশ্চিম দিক পধ্যস্ত জয় বিস্তার করিলেন? 
ভূপাল উত্তর করিলেন, যখন জগদীশ্বরের কপাস্ব একটী রাজত্ব জয় 

করিয়া বশীভূত করিতাম, আমি কখনই তখন প্রজাদিগের প্রতি 

দৌরাত্ম্য করিতাঁম না এবং সর্ধঘ1 উহাদিগের রাজার প্রতি অনুরাগ 
প্রশংসা করিতাম। 

কারণ যে ব্যক্তি মহতের নিম্দ। করে, জ্ঞানি লোকের তাহার প্র 

শংসা করেন ন।, অর্থাৎ পণ্চাথ্বস্তী বিষয় সকল গত হইয়া গেজে 

কিছুই চিরস্থায়ী থাকে নী, ধন এবং রাজ্য, আজ্ঞা এবং নিষেধ, হুদ্ধ 
এবং জয্বেতে বাহার! প্রসিদ্ধ হইয়া প্রাণত্যাগ করে, তাহাদের প্রতি 
কদ্দাচ দোষারোপ করিও নাঁ। হে মানবগণ!। তোমাদের আপনার 

সুখ্যাতি যাহাতে চিরস্থামী হয়, এমত চেষ্টা! কর। 

প্রথম অধ্যায় সমবপ্তঃ! 
ভিন তেরি উজ 



দ্বিতীয় অধ্যায় । 
স্পিন 

উদ্নাপীনগণের হিতোপবেশ। 
শস্স্পস্পিপাা হারাবার 

গ্রথম উপাখ্যান । 

কৌন এক মহৎব্ত্তি এক শীঁঘুব্যক্তিকে জিজ্ঞাস! করিলেন যে, 
বিখ্যাত শান্দে নামক সীদুর বিষয় আপনি ফি বলেন? কেন না সফল 

লোঁকে তাহার প্রতি অতিশয্ব বিরাগ প্রকাশ করে। এী সাধু উত্তর করি- 
লেন আমি তাহার গোপনীয় চরিত্রের বিষয়ে অনভিজ্ঞ, কিন্তু বাহ্যিক 
চরিত্রের বিপয়ে কোন দৌষ লক্ষ করি নাই। যাহা হউক, ধার্পিকের 
পরিচ্ছদ এবং ব্যবহার তুমি যাহা দৃষ্টি করিবে, তীহীকে অবশ্য ধার্ট্িক 
এবং উত্তম লৌক বিবেচন! করিবে, যদিও তুমি তাহার মনোমধ্যে 
কিগোপন আছে তাহা ন! জান, অস্তঃগুর মধ্যে কি আছে তাহ জাঁনি- 

বার কি প্রয়োজন ? 

দ্বিতীয় উপাখ্যান । 

এক লল্গ্যাসীকে দেখিলাম যে তিনি মক্কার প্রধান দেধালয়ের বহি- 

হ্ররে আপন মত্তক রাখিয়া! খেদ পূর্বক বলিতে ছিলেন, যে দয়াময্ব 
রুপানিধান তগবান্! তুমি উত্তমরূপে জান মনুষ্যদিগের মুখতা ও. 
অন্যায় কাঁধ্য হইভে কি উৎপত্তি হইতে পারে? আর তোমাতে সকল 

সমর্পন করিলে কি ফল হইতে পারে? হদ্দিও কর্তব্য কর্ধের আমি 
পুনরান প্রাপ্ত হইবার দাবি করি না, তথীচ আমার আন্যায় কার্যের 
নিমিত্ত খেদ করিয়া 'মার্জন! প্রীর্থন! করিতেছি ।পাপীলোকেরা পাঁপের 
নিমিত্ত বিলাপ করে, বে ব্যক্তির! জগদীশ্বরের বাসনা করে, তাহারা 
তাহার পূজার অস্পূ্তার নিমিত্ত তাহার জী খেপূর্বাক ক্ষমা 
প্রার্থনাকরে। 

দেখ ব্রী আবেদ সর্যাসী বিটি পালনের নিশি পাঁরিতো- 
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খিক প্রাপ্ত হইবার অভিলাষ প্রকাশ করিতেছেন। বণিকেরা তাহাদের 
প্রধান সঞ্চয়ের লভয প্রার্থন| করিতেছেন, কিন্তু আমি তায ভৃতা, তো- 
মার আজ্ঞা পালনের পারিতোহিক আশা! করি নাঅথব] ব্ণিকদের নায় 

ধ্যবশার লতভ্যও প্রার্থনা! করি না, কিন্ত 'হ ভগবন্ ।আমার প্রার্থনা এই 
যে,আমার দ্বারা এমত কাধ্য করা হউক যাহা তোমার নিকট গ্রাহা হয় 
এবং আমার গুণীনুধায়ী আমার প্রতি ব্যযহার করিও ন|। হে প্রভু 
দয়াময় ! তুমি আমার হৃদয় মন্দিরে থাক এসং আমার অপরাধ ক্ষমা 
কর। আমি আশ করি, আমার বদন এবং মস্তক "যন সর্কদা তোমার 

ভজনালয়ের বহির্দারে থাকে | এ অধীনের, উপদেশ দেওযু। এমত 

ধিবেচন! করিস না, কিন্তু শনি শহ। শাজ্ঞা করিবেন ভরসা করি 

আমি তাহ! বিশ্বে বন্ধের সহিত পালন করিন। কারণ ভজনালায়র 

প্রবেশ ঘারে আমি একজন সাপকে দেখিলাম, ভিনি অতিশয় রাদন 

কবিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, হে দয়াময়! আমার ক্রিম সকল 

আপনি যে গ্রাহা করিবেন এমত প্রীর্থন| করিন।, কিন্ত হে ক্ষণাদস্ব 

জগদীশ! আমীর অপরাধ ক্ষমার নিমিত্ত একবার অনুগ্রহ করিয়। 

লেখবি ধারণ করুণ । 
"8 

তৃতীয় উপাখ্যান । 

আবদুল-কাদের-খিলানী নামক এক সীঘুব্যক্তি মক দেশের দেবা- 
লয়ের সম্মুখে পাধাণের উপর স্বায় মস্তক রাখিয়! বলিতেছিলেন; হে 
জগণদীস্বর ! পরিণামে আমার অপরাধ সকল মার্জনা কর। আর যদি 
আমাকে দণ্ড বিধান কর, তবে আমাকে নেত্রহীন কর । আমি ধার্শি- 
কের সাঙ্গাতে লঙ্জিত হইতে পারব ন|। সাইাঙ্গে প্রথিপাত করিস! 

অতি ম্বংস্বরে আপনাকে প্রতিদিন প্রাতে স্বতিষা্দ করি যেমন গাত্রো- 

খান করি আমি উচ্চৈষরে বলি, হে ভগবনূ! আমি তোমীকে কখন 

বিস্বৃত হইব না. আমীর প্রতি একবার কৃপাদূট কর।' 

চতুর্থ উপাখ্যান | 

ৃ এক পরম ধার্সিক ব্যক্তির আলম়ে একজন তক্কর প্রবেশ করিয়াছিল 1. 

কিন অভ্যস্থ পর়িজাষসহকারে অন্সন্ধানের. ছারা গৃহ মধ্যে কিছু না 
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পাই অতিশয় হ্ঃধিত হইঘাছি ইল, এ ধার্ট্মিক ব্যক্তি তথ্বরের অবস্থা 
জ্ঞাত হইব। তর ভাহার খুহ হইতে নৈরাশ হইস্কা ন| যায়, এই নিমিও 
একখানি কল যাহাতে তিনি শয়ন করিম্বাছিলেন সেই খানি এ পথে 
াখিলেন বে পখ দিয়! তন্কর গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। আমি 
জীবন করিগ্াছি, ধাহারী। যথার্খ ধার্শিক হন, তাহারা শক্রর অস্তঃ- 
করখেও ছঃখ দেন না! অতএব বলিতেছিঃ তুমি যি স্বায মৈত্রের 
সহিত সর্বদ্1 কলহ এবং বিবাদ হক,তবে কি প্রকারে ধার্দিকের গৌরব 
উপাঞ্জন করিতে পারিবে? ধার্ট্মিকের নেহ সম্মুখে যে প্রকার, অস্তরেও 

সেই প্রকার । যখার্থ ধার্শিকের স্বভাব এ সকল ব্যকিদিগের ন্যায় নহে, 

যাহারা সম্মুখে কোমার জন্য প্রাণ দিতে উদ্যত হয়, কিন্তু অসাক্ষাতে 

নিন্দা করে। তুমি যখন উপস্থিত থাক তাখাঢি মেষ শাবকের ন্যায় 

নআ থাকে, কিন্তু সাক্ষাতে তোমার নিদ্দ। করে এবং নরশোণিত 

পিপাস্থ ব্যাঙের ন্যায় হয়। যেব্যক্তি তোমার সাক্ষাতে প্রতিবাসির 

নিদ্দা করে, তুমি শিশ্চয় জানিও সে ব্যক্তি তোমার অপযশ অপরের 

নিকট অবশ্যই করিবে। 

ৃ পঞ্চম উপাধখ্যান। 

কতকগুলি পথিক একত্রে দেশপধ্যটন করিয়া বেড়াইত, তাহীর! 
যত্বু ও শান্তন। পরস্প.রই করিত । তাহাদিগের সহবাপী হইতে আমি 

ইস্ছথ] করলাম কিন্তু তাহার! সম্মত হইল না। আমি কহিলাম যে, 

ধার্শিকগণের পরোপকার রূপ রীত্যনুসারে দরিদ্রের প্রতি দয়! ন! 
করার অথবা আয় ন! দেওয়ায় অন্যায় হয়। আমি আপনাদের 
নিকট অতিশক্ব বক্র সহিত প্রগাঃ বন্ধুর ন্যায় আচরণ করিব, যদিও 

আমি কোন পশুতে আরোহণ করি শাই, তথাচ বোঝ! বহনে প্রার্থনা 

করিলাম |. তথন এর সন্প্রায়ের এক ব্যক্তি আমাকে বলিলেন যে, তুমি 
আমাদের কথা শুনিয়া অস্থি হইবে না, কারণ দ্বীর্ঘকণল, গত হয় 

নাই, একজন তর সন্ন)ান;র বেশ ধাঁরণ করিয়া অ।মাদের সম্তুদা:য়ুর 

সঙ্গি হইয়াছিল । এক ব্/ঞিি কি প্রকারে জখন্িতে পারিৰেক যে, অপর 

ব্যক্ির বঞ্চের যধ্যে কি আছে? অর দেখ, পত্রের (লখক, পত্রের মর্ম 

আনেন, অপরে জানিতে পারে না, এক্ষণে আপনার নিকট এক ইতি- 
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হাস বর্ণন| করিতেছি। ্যানীরা, সর্ধ্জেই সমাদর রপ্ত হন, তহণ- 
দিগের সাঁধুতার বিবয়ে কেহই স্দেহ করে না। সুতরাং কউ 
সন্ন্যাসীকে দলভুক্ত কর! গেল। সক্্যাসী, পরিচ্ছদের বাহ্যিকধর্টেতে 

লোকের নিকট,মান্য হনা। অতএব যে কোন পরিচ্ছদ পরিধান করন। 

কেন, উত্তম কাধ্য করিও, তুষি মত্তকোপরি মুকুট পর, অথবা! স্বান্ো- 
পরি পতাকা! বহন কর, ইহতে কৌন হানি নাই। কারণ অপকৃষ 

পরিচ্ছদে তোমীকে লোকে জাহেদ অর্থাৎ কপট সন্ন্যাসী বলিবে না। 
যথার্থ জ্ঞানী হইলে সাটিনের বন্ত্র পরিধান করিলেও ধর্শুসাধন হয় | 
পরিশুদ্ধির নিমিত সংসার ও এহিক সখ পরিত্যাগ করিতে হইলে, 

কেবলমাত্র পরিধেয় বস্ত্র পরিত্যাগ করিলেই হইবে না। মনুষাত্ব যুগ্ধে। 
প্রয়োজন, অতএব নপুংসক হইতে কি ব্যবহার হইতে পারে? এক 
দিবস আমর! সকলে সায়ংকাঁল পধ্যস্ত নানাস্থান ভ্রমণ করিলাম এবং 

নিশাকালে একটী দুর্গের সমিকটে শয়ন করিলাম, তখন এ নির্দয় 
তন্বর ঈশ্বর আরাধনার ছলন1 করিয়া, আমাদের শন্প্রদায়ের মধ্যে 
একব্যক্তির জলপাত্রটি লইয়া পলায়ন করিল এবং ইহার পর অপরের 

অব্য লুঠন করিতে গমন করিল। 
এক্ষণে এই তস্করের বিষস্ব বিধেচনা কর যে, ধার্টিকের পরিচ্ছদ, 

করিয়। গর্দতের ন্যাম কার; করিল, নিষ্ঠ,র তত্বর সন্্যাসীদিগের দৃষ্টির 
বাহির হইবামাত্রই এক সিড়ি আরোহণের ঘ্বার। এক দুর্গ মধ্যে প্রধেশ 
করিল এবং এক সিন্দুক অলম্কার অপহরণ করিয়া এ ক্র হতভাগ্য 

অনেকদুর পলায়ন করিল। কিন্তু প্রীতঃকালে আমাদের সকলকে ধৃত 

করিয় এ ছুর্থের মধ্যে লইরা গেল এবং কারাবদ্ধ করিল। সেই দিবস 
অবধি আমর! সকলে দু প্রতিজ্ঞা করিলাম যে, অগ্মনীয় সন্ধায় অর 

বৃদ্ধি করিব না এবং সেই অবধি আমরা সকলে যথার্থ পথে, জীবন 
নির্বাহ করিতেছি, আর কাহাকেও সঙ্গী করি নাই কারণ নিঞ্জনে 
হস্থিরতা থাকে। আর ফেখ, যখন কোন জাতির মধ্যে একব্যক্কি 

নির্বোধের কার্য করে, তখন মহৎ এবং নীচের - প্রভেদ থাকে না, 

অর্থাৎ সকলেই, অবমানিত হইতে হয়। তুমি কি শীৰণ কর নাই ত্য, 

পালের মধ্যে যদি, একটী বৃষ ুর্দস্ত হয়, ধগ্রামের সমস্ত বব 
অপযশ প্রাপ্ত হয় । ইহা .জিবণ করিমানসমি উত্তর করিলাম, জগবী- 
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শ্বরের আছি মছিনার এবং গৌরবের নিমিত্ত তাহাকে ধন্যবাদ দিই, 
কারণ ধার্টিকের দ্বারা যে উপকার হয় তাহাতে আমি টনরাঁশ নহি, 
কারণ যদিও আমি তা হাতের সম্প্র্দার হইতে পৃথক, তথাচ উল্লিখিত 
ইতিহাস দ্বার আমার জ্বীনের উৎপত্তি হইল। কারণ 'আশমার ন্যায় 

ব্যক্তিদ্বিগের জীবনীবধি ইতিহাস দ্বারা উপকার হইত এবং «ক সম্প্র- 
দায়ের মধ্যে যদি একব্যক্তি একটী অন্যায় কাধ্য করেন, তবে সে 

দলভুক্ত যত মহৎ এবং জ্ঞানিব্যক্তি থাকেন, তাহারা সকলেই মহা 
ছুঃখিত হন। তাহার উদ্লাহরণ এই যে, ষফি তুমি একটি বৃহৎ জলাধার 
গৌলীপজলে পরিপূর্ণ কর, আর ভাহাঁতে একটা কুকুর পতিত হয়, 
তথারা এ সমূদয় জল অপবিত্র হইয়া যায় । 

ষষ্ঠ উপাখ্যান। 

কোন এক ভূপতি একজন জাহেদ অর্থাৎ কপটসন্যণসীকে এক 
ভোঙজে আহ্বান করিয়াছিলেন। যৎকালীন তিনি মেজের নিকটে আহার 

করিতে বলিলেন, স্বাভীবিক সেরূপ আহার করিতেন তাহ! অপেক্ষা 

অতি সামান্য আহার করিলেন, কিন্তু ষখন ঈশ্বর আরাধনার সময় উপণ 

স্থিত হইল, তখন অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়৷ দণ্তায়ম্ণান হইলেন, কারণ লোকে 
তাহাকে ধার্ট্দিক অনুমান করিবে । ওহে আরবদেশীয় কপট সন্ত্য!সী । 

আমি ভয় করি যে, তুমি কাব! তীর্ঘস্থানে পৌ ছিতে পারিবে না। কারণ 

তুমি যে পথে গমন করিতেছ, ইহ] তুরস্কদেশ যাইবার পথ। সে যাহ! 
হউক যখন ভিনি আপনার গৃহে পৌ'ছিলেন, তখন পুনরায় আহার 
করিবার নিমিত্ত মেজ বিস্তার করিতে অচুমতি দিলেন, ভীহার তনক্ব 
অতি তীস্ক বুদ্ধিমান দিলেন ভিনি কহিলেন, হে পিঁতঃ1 আপনি 
ভূপালের ভোজে কেন উদ্বর পুরিয়! আহার করিলেন ন1? তিনি উত্তর 
করিলেন কোন অভা্ সিদ্ধার্ধে রাজার সাক্ষাতে কিছুই আহার করি 

নাই। পরী তনম্ব উত্তর করিল তবে আপনি ঈশ্বর আরাধনা পুনরায় 
আরম্ভ করুন, তাহাতে আপনার যাহা অভিপ্রায় সিদ্ধ হইবে। কারণ 
যাহাতে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, এমত কাধ্য ত কিছুই কর! হয় ন্বাই। : 
ওরে দ্াস্তিক হতভাগ্য : ! চা ১ কালে সাখিতেছিস, এবং 
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৫০... বাঙ্গালা গোলেনা। 
পাঁপকে নুকাইতেছিস, তুই কি এমত আশা করিস্ যে দুঃখের সমর 
তোর অপকৃষ্ট লোক দ্বার! কিছু ক্রয় করিতে পারিবি? 

সপ্তম উপাখ্যান । 

আমার স্মরণ আছে যে,বাল্যাবস্থায় আমার ধর্শাবিষন্ধে বড় মতি 

ছিল। নিশাকালে গীত্রোথান করিয়া উপবাসের এবং অঞ্নার কাঁধ্য 

সকল নির্বধহ করণে বড় চেষ্টিত থাকিতাম। এক দিবস আমার পিতার 

সাক্ষাতে বসিয়াছিলাম, সমস্ত নিশায় একবারও নিদ্রী যাই নাই, ধর্ম 

পুস্তক অর্থাৎ কোরাণ গ্রন্থখানি আমার ক্রোড়ে ছিল, কিন্ত আমাদের 

চতুর্দিকে অনেকেই নিত্র! যাইতেছিল। আমি আমার জনককে কহি- 

লাম, ঈশ্বর আরাধনার নিনিত্ত একজনও মস্তক উত্তোলন করিল ন।, কিন্ত 

সকলে এমনি নিত্রীয় অভিভূত হইয়। রহিয়ীছেন যে, আপনি তাহাঁ- 

দ্িগকে মৃত বলিতে পারেন । আমার পিতা উত্তর করিলেন, বৎস্য 

মানবজাতির এরূপ দোৌবাহুসন্ধীন কর। অপেক্ষা তুমিও যদি নিদ্রা 

যাইতে, তাহা হইলে তোমার পিতা! অত্যন্ত সন্তষ্ট হইতেন, কারণ, অহ- 

ক্বারী ব/ক্তির নয়নাঘে অহঙ্ষারের একটী আচ্ছাদন থাঁকে, সথতরাং 

€দ আপনি ব্যতীত অর কিছুই দৃষ্টি করিতে পীরে না; যদ্দি তুমি ঈশ্বর 

সাধনার উপযুক্ত নযবন প্রাপ্ত হইতে, তবে কাঁহীকেও আঁপনাপেক্ষা 

হীন জ্ঞান করিতে ন|। 

অস্টম উপাখ্যান । 

একটী সম্প্রদ্ধায়ের মধ্যে প্রত্যেকেই এক ধার্দ্িক মন্ুব্যকে গ্রশংস! 

করিতেছিল এবং ভীহার পুণ্যকাঁধ্য সকল বাঁখ্য। করিতেছিল | ইহাতে 

রধার্শিক ব্যক্তি মস্তক তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি যাহা, তাহ! 

আমি ন্বয়ংই জ্ঞাত আছি। কিন্তু যৎকালীন তোমরা আমার. সকল 

কাধ্যের প্রশংস! করিতেছ, ইহাতে কেবল আমার বাহ্যিক গুণের 

বিচার হইবে.। আমার ওগোপনীত্ব কার্্যের বিষয় অজ্ঞাত আছ । মানব 

জশতির নয়নে আমার বাহ্যিক কর্ম সকল উত্তম হয় বটে, কিন্তু আমার 

গৌলনীয় কার্ঠের খবমতা প্রক্কাশ পাইলে আমি লঙ্জার নতশির 
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ইইব। মনুষ্য ময়ুরের হুন্দর পাখা দুটি করিস! ঘথেঠ প্রশংসা করে, 

কিন্তু উহার কদাঁকার চরণ দর্শনে অতিশয় লজ্জিত হইয়া! থাকে। 

নবম উপাধ্যান। 

 লাইবেনন পর্ধতের সাধুলোকিগ্রের মধ্যে এক ব্যক্তি আরবদেশ 

পর্যটন করিয়] ধর্ম এবং সকল অডুত কার বারা বিখ্যাত হইয়াছি- 
লেন। দ্বামীস্ক নগরে প্রধান দেবালয়ে প্রবেশ করিলেন এবং তথায় 
একটী কুপের থারে গাঁত্র পরিষ্কারা৫ে গমন করিলেন। ভীহার চরণ 
অকল্মীৎ স্বলিত হইয়! কুপ মধ্যে পত্তিত হইলেন এবং অনেক কষ্টভোগ 

করিয়া! কুপ হইতে উত্তীর্ণ হইলেন, যখন ঈশ্বরারাধনা সমাপ্ত হইল, 

তখন সঙ্গিমণের মধ্যে এক ব্যক্তি কহিলেন, “আমার একটা সন্দেহযুক্ত 

প্রশ্ন আছে তাহা প্রকাশ করা আবশ্যক। অনেকদিবস গত হইল, 

আমার ন্মরণ হইতেছে ষে, আপনি আস্িক1 দেশে সমুদ্রের উপৰে 

ভ্রমণ করিয়াছিলেন, তাহাতে আপনার চরণে বারিষ্পর্শ হয় নাই, 

অদ্য এই সামান্য কুপের জলে পতিত হইয়। প্রায় বিনষ্ট হইয়াছিলেন, 

ভথাচ এ জল এক মনুঘা পরিমাণের গভীর নহে, ইহার কারণ কি?” 

সন্ন্যাসী পঁ সকল কথা শ্রবণ করিয়া ক্ষণকাল নতশির হইয়! চিন্তা ' 
করিতে লাগিলেন এবং অনেকক্ষণ নিশ্তন্বের পর উ্দপৃষ্টি করিয়! বলিতে 

লাগিলেন +_-তুমি কি শ্রবণ কর নাই? যে এজগতে যুবরাজ মহ 

মস্তক] (তাহার প্রতি জগদীশ্বরের কপ! হউক) বলিয়াছিলেন, যে 

সময়ে ভগবান আমাকে এমন ক্ষমতা দাঁণ করিয়াছিলেন, সেরূপ ক্ষমতা! 

কোন স্বর্গীয় তৃতকে কিন্বা। কোন ভাবাবক্তীকে দান করেন নাই, 

তথাচ তাহার। তাহ! হইতে প্রেরিত হইয়ীছে। কিন্ত তিনি এমত দান 

করেন না খাঁহ1 সর্বদাই ঘটিবে। কখন আবার এরূপ হইয়াছে ঘে, 

পায় দূত গেত্রিথল ও মাইকেলকে ক্ষমতা দান করেন নাই, কিন্ত 

আবার হাফজেকে এবং জিনাব্কেও দীন করিম্বীছেন। সে যাঁহী, 

হউক, দৈববাণীয় উপর ঘার্ট্রিকের মন সর্বদা নির্ভর করে ইহা কখন 

প্রকাশ পায়ঃ কখন গোপন খাঁকে। তোমার স্বীয় অবরব প্রকাশ 

_পাইতেছে, আবার আবৃভ হইতেছে। তোমার সদ্গুণের ছারা দেদী- 

প্যযান হয়.এবং আমাদের অভিলীষ পূর্ণ হয়।- আবার ঘখন আদি 
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তোমাকে বুদিহীন দেখি, আমার এমত ছুঃখ উপস্থিত হ হয় যে, পা 
্বীয় গমনের পথ বিস্মৃত হইয়া যাই। ইহাতে মন অগ্মিশিখীর ন্যায় 
প্র্ছলিত হয়| আবার যেন বাঁরিবর্ষণ দ্বারা নির্বাণ হয্,--অতএব এই 
জন্যই তুমি আমীকে কখন তেজোময় অগ্নি শিখার ন্যায় প্রজলিত 
দেখ। কখন বব তরঙ্গে অবগাহিত দেখিতে পাও। | 

্বশম উপাখ্যান । 

বখন ইয়াকুব সাহার প্রিয়পুত্র ইউনফ কে হাঁরাইয়াছিলেন, কোন 
এক ব্যক্তি তীহ'কে বলিলেন হে ইয়াকুব! তুমি অতি বিখ্যাত বংশীয় 
জ্ঞানী বৃদ্ধ, তুমি স্বীয় পুত্রের বসন, মিসর নগর হইতে দেখিতে পাইয়া- 
ছিলে, তবে কি প্রকীরে কেনান নগরের কুপের মধ্য হইতে পুত্রটিকে 

বাহির করিতে অস্ত হইলে ? ইহাঁতে ইয়াকুব উত্তর করিল, আমাদের 
অবস্থা তেজঃময় বিদ্যুতের নায় ক্ষণমাত্র আভা প্রকাশ পায় ও তৎ- 

ক্ষণীৎ, বিলীন হইব! যায়। কখন আমর! চতুর্থ ন্বর্গের উপরিভগগ্গে 
উপবেশন করি, আবার কোন সময্বে এরূপ ঘটিয়। থাকে যে, আমাদের 
চরণের পশ্চাৎ দিক দুই করিতে অক্ষম হই। তাহার প্রমাণ দেখ, যদ্দি 
-সন্ন্যাসীর। এক অবস্থায় থাকে, ভবে তাহণরা উভয় জগতের অভিলাষে 
বাঁছিত হয়। 

একাদশ উপাখ্যান। 

বাল্যাক নগরের প্রসিদ্ধ দেবালয় মধ্যে আঁমি এক সম্প্রদায়ের মধ্যে 
কতকগুলি হিতৌপদেশ বাক্য পুনঃ পুনঃ কহিতে ছিলান। উহাধিগের 

স্তঃকরণে প্রফুলতা ন। থাকায় উহার! অদৃশ্য জগতের রীতি সকল 
টা অপারক হইল। বুঝিলাম যে; আমি যাহ! কহিতেছি তাহাতে 
উহাদিগের কৌন ফল দর্শিবে না। কেননা আমার ধর্মনুভাশনরূপ বাক্যে 
উহাদিগের অস্তঃকরণ স্বরূপ তেজঃময় কাঁননকে দগ্ধ করিতে পারিবে 
না| এ অবোধ দিগের বৌধগম্য না৷ হওয়ায় আমার পক্ষে অন্ধের 
পথাণ্রে দর্পণ খারণ করা হইল, তথাচ আমার উপদেশ ছার সতত 
অবারিত রহিল আর খর্মপুস্তক কোরান গ্রন্থের মধ্যে। “ আমি, 

বন্ধুর গলদেশ অপেক্ষা সয়িকটে আছি”, এই যে কবিভীর ব্যাথাতে 



রর ্বাঙ্গাল। গোলে । ৫৩ 

কথার 4 কিন্ত কথাবার্ডী এত দীর্ঘকাল চলিয়াছিল যে, 

আমি ভ্রম ক্রমে এক বন্ধুকে বলিলীম যে, ইহা' অতি আশ্চর্য, আমি 
তাহ! হইতে অধিক অন্তরে আছি । কি চমৎকার! খধীহাকে আমি 
স্বয়ং অন্বেষণ করিতেছি, তিনি আমার বাছ মধ্যে আছেন, তথাচ 
আমি তাহা হইতে অন্তর হইতেছি, বন্ধুগণের বাক্য হুধাপানে উন্মভভ 
হইয়াছি এবং এর হৃধাপানের পরিত্যক্ত অংশ, এখন পধ্যস্ত আমার 
হস্তে আছে। এমত সময়ে এক পথিক এঁ সম্প্রদায়ের নিকট দিয়া গমন 
করিতে ছিল। আমীর ব্ভৃতার দ্বারা তিনি এত অধিক উৎসাহিত 
হইয়াছিল যে, তিনি উচ্চৈঃশ্বরে আমার বথেষ্ প্রশংসা করিতে লা- 

গিলেন এবং নির্বোধ লোকের! উল্লাশে উন্মত্ত প্রায় হইয়। আহ্লাদ 
প্রকাশ করিতে লাগিল । তখন আমি বলিলাম, হে ভগবন্! যে সকল 

লোকে তোমাকে জানেনা, তাহারা তোমার নিকটে থাকিয়াও 
অজ্ঞানের ন্যায় তোমাকে অস্তর বোধ করে । যখন কোন শোতা।, 

বক্তার কথা বর্ডী বুঝিতে না পারে, বক্তীর জ্ঞানের ফল পাইবার 
আঁশ? করিতে পারে না। এই হেতু বলিতেছি হে মীনবগণ! অগ্রে 
বাসনাক্ষেত্র বিস্তার কর, যেন বক্তার সদ্বাক্যরূপ গেলা তাহাতে আখাভ 

করিতে পারে । 

স্বাদ্শ উপাখ্যান । 

মক্ক। দেশের অরণ্য মধ্যে এক রাত্রে নির্জার অভাব প্রযুক্ত আমি 

একেবারে সকল বিষয্ক বঞ্চিত হইলাম । আমার উথানশক্তি রহিত 
হইল, আমি স্বীয় মস্তক ম্বত্বিকীর উপর রাখিলাম এবং মনে মনে 
বিবেচনা করিতে লাগিলাম যথায় সবঃপুষ্ট ব্যক্তি কৃষ হয় এধং কষ. 
ব্যক্তি পরিশ্রম করিলে মরিয়া যায়, সে স্থলে উ্টের সারি কত- 
ঘুর পথ্যস্ত গমূন করিবে? যখন উহার উঠ বোঝা! বহনে দুধাল হইবে, 
তখন উহাকে থাকিতে হইবে। এই জন্য উহাকে সতর্ক করিলাম বে, 
আমি নিপ্রা যাই, কেহ যেন আমাকে বিরক্ত নাকরে। ইহাতে এ 
সারথি উত্তর করিল, হে ভ্রাভ ! মক্কা নগর সম্মুখে আছে এবং দস্থ্যগণ 
পশ্চাতে আছে, অতএব দ্রুত গমনের দ্বার! নিরাপদ হও, যছচি তুমি 
এই স্থানে নির্রী যাও; ভাহা হইলে গ্রীণে মীরা যাইবে] শিবির সৈন্য 



৫৪... খাঙ্গাল! গোলেক্তা। 

যু যাত্রা করিবার রাত্রে কানন মধ্যে, পথোপরি অব] বৃক্ষতলে 

নিদ্রায় আনন্দের উদস্ হয়, কিন্তু অপর সময়ে এরূপ করিলে প্রাণে 
মারা যাইতে হয় | 

ত্রয়োদশ উপাখ্যান! | 
সমুদ্রের তীরে আমি একটি ধার্শিক লোককে দ্বেখিলাম | তিনি 

এক ব্যান্ত কর্তৃক এমনি আঘাত পাইয়াছিলেন যে, কোন ওষধের দ্বারা 
আরোগ্য হইতে পারিলেন ন1। এই শোচনীয় অবগ্থীতে তিনি দীর্ঘকাল 
যন্ত্রণ। ভোগ করিতে ছিলেন এবং ঈশ্বরই ধন্য” এই বলিয়। পরমেশ্বরকে 

ধন্যবাদ দিতেছিলেন এবং বলিতেছিলেন, আমি পাপ ভোগ করিয়! 
হুর্ভীগ্য বশতঃ ক ভোগ করিতেছি । জগৎপিতার যথেষ্ট প্রশংসা 

করি, যদ্দি প্রভূ দয়। করিয়া আমাকে হত্যা স্থানে নিয়োজিত করেন, 

তবে লোকে বলিয়া] অপবাদ দিতে পারিবে না| আমীর জীবন নষ্ট 

হইবে বলিয়া ভীত হইয়াছি, হে প্রভু দয়াময় [তোমার ভূত্য কি অপরাধ 

করিয়াছে, আমি জিজ্ঞাস। করি, আমার কি অপরাধের নিমিত্ত. তুমি 

বিরক্ত হইয়ীছ? «ই চিন্তা আমার দুঃখের প্রধান কারণ হইতেছে 

. চতুর্দশ উপাখ্যান | | 
এক উদাসীন, বন্ধুর আলম্ব হইতে অতি গৌপনে একথানি কল 

অপহরণ করিয়া! পলাইতে ছিল, কিন্ত তথাকার নিশাচরের দ্বারা ধৃত 
হইয়া! সেই স্থানের বিচার পতির বিচারালয়ে আনীত হইল, গর |বচার 
পতি উহার হস্তঘ্বয্র চ্ছ্দন করিতে দণ্ডীজ্ঞা! করিলেন | তখন এ কম্বলের 
অধিপতি, বস্ধুর এরূপ বিপদ দেখিয়া, এ বিচারপতির নিকট আবেদন 

করিলেন যে, তিনি তত্তরকে ক্ষমা করিলেন । ইহাতে এ বিচারপতি 
উত্তর করিলেন যে, তিনি উহার ব্যবস্থামত দণ্ড পরিত্যাগ করিতে 
পারেন ন1। ইহাতে কঙ্ষলের অধিপতি পুনরায় বলিলেন হে বিচার- 
পতি! আপনি বার্থ আজ্ঞা করিতেছেন, কিন্তু বে কোন ব্যক্তি 
অভিপ্রায়ে কোন বস্ত উৎসর্গ করিয়া! অপহরণ করে, তাঁহার অন্ষচ্ছে- 
্নের দণ্ড হইতে পারে না, কারণ, ভিক্ষুক কাহার অধিকারী নহে, 
(কিন্তু দুঃখ হেতু সমর্পিত হইলে হৎকিঞ্িত প্রাপ্ত হয়। কন্বল. অধিকী- 



বাঙ্গালা গোলেস্তা।  ৫€₹. 

রর চা প্রমীণ বণ করিয়া! বিচারপতি তন্করকে. সি দিলেন 
এবং উহাকে বলিলেন, এ সংসারের কি অড়ুত কাধ্য, তোমার এমন 
যে বন্ধু, তাহার ত্রধ্য কি অপহরণ করিতে আছে? প্র তগ্ধর উত্তর 
করিল, হে বিচারপতি | আপনি কি জ্ঞানিদের উপদেশ শ্রাবণ করেন 

নাই. তাঁহার! উপদেশ দেন যে, বন্ধুর আলম হইতে সমস্ত লইয়! 
আইস, কিন্তু বিপক্ষের ঘবারেও করাঘাঁত করিও না। আর যখন তুমি 
দুঃখে পতিত হইবে, ভাহাতে নৈরাশ হইও না, শক্রর গীতরচর্শ্ম রি 
এবং বন্ধুর পরিধেয় বন্ত্র লইবে | 

পঞ্চদশ উপাখ্।ন। 

কৌন এক মহীপাঁল এক ধার্টিক যোগীকে বলিলেন, হে সাধু! 

আপনি কি আমার বিষয় কখন চিন্ত। করিয়। খীকেন? প্র যোগী উত্তর 

করিলেন, ই1 মহারাজ ! এ সময়ে আপনার বিষয় চিন্তী। করি, যখন আমি 

জগৎ পিতীকে বিস্মরণ হই + কারণ যিনি জগৎ চিস্তামণি, তাঁর নিকট 

হইতে যাহাঁকে দুর করেন, সে ব্যক্তি সকল স্থান হইতে পলায়ন করে, 
কিন্ত ভগ্গবান যাহাঁকে আহ্বান করেন, তহীকে কাহারও দার হইতে 
পলাইতে হয় না । 

ষোড়শ উপাখ্যান । 

কৌন এক ধার্মিক লোক সঙ্গে দর্শন করিলেন যে; এক ভূপাল স্বর্গে 

আছেন এবং এক ধার্মিক ব্যক্তি নরকে বাঁস করিতেছেন । তিনি জ্ঞানী 
লোক দ্দিগের নিকট প্রশ্ন করিলেন উহার কারণ কি? এক ব্যক্তির এত 
উন্নতি এবং অপর ব্যক্তির এত অবনতি ? এইরূপ বিপরীত ঘটন। সর্ব- 

দাঁই ঘটিয়া থাকে, ইহার কারণ কি? ইহাতে জ্ঞানীর! কহিলেন যে, 
এ ভূপাঁল ধার্টিক ব্যক্তিদ্গকে নেহ করায় তিনি স্বর্গ লাভ করিয়াছেন, 

এবং ধার্ষিক ব্যক্তি ভূপালদিগের সহিত সহবাস করীয় নরকে গমশ, 

করিয়াছেন, অঙ্গরাগ, মালা এবং তালি দেওয়া বঞ্জেতে কি হইতে 
পারে? অতএব বলিতেছি, কুকার্য হইতে মুক্ত হইলে পত্রের টুপিও 
প্রয়োজন হয় না। বদি তুমি সহ্যাদধর্দ অৰলম্বন করিতে পার, তাহা! 
হইলে তাঁতারদেশীয় রাজমুকুট পরিধান করিলেও কৃতি নাই। 



৫৬... - বাঙ্গাল! গোলেম্ত! | 

সপ্তদশ উপাধ্যান। . 

এক পথিক কফেদেশ হইতে আলিয়া পৌঁছিলেন। তাহার শিঝো- 
পরি কোন আচ্ছাদন অথবা! পদেও চর্ম পাঢুকা ছিল না। ভিনি মক্কার 

নিকটে ভীর্ঘবাত্রিদিগের সহিত সহবাঁপী হইলেন এবং আহ্লীদপুর্বক 
কথ! কহিতে কহিতে গমন করিতে ছিলেন এবং বলিতে লাগিলেন, 

আমি উষ্ট আরোহণ করি নাই, এবং গবজাতীয় অঙ্খের ন্যার বোৌবীও 
বহন করি নাই, আমি রাজার ভৃত্য নহি এবং কোন প্রজারও অধি- 
পতি নহি, ভূতকা!লে কি বর্তমান কালে কাহারও সহিত সম্পর্ক কখন 

রাখি না, আমি স্বাধীনতায় কালযাঁপন করিয়। থাকি এবং স্থখে জীবন 

যাপন করি। 

ইহা শ্রবণে এক ধনাচ্য ব্যক্তি তাহাকে বলিলেন, হে লীধু ! অপনি 
কোথায় গমন করিতেছেন? প্রত্যাগমন করুন, নচেৎ এ অরণ্য মধ্যে 

প্রাণ বিন হইবার সম্ভাবনা | সন্ন্যাসী তীহার 'বাক্যে মনোযোগ না 
দিয়া ভ্রমণার্ধে নিবীড় কাননে প্রবেশ করিলেন। যখন আমরা “সকলি 
 মহচ্ষদ” নামক স্থানে পৌ"ছিলান, তখন গর ধনাচ্য ব্যক্তির দুঃখের 
যন্ত্রণা শেষ হইল, অর্থাৎ তিনি কালগ্রাসে পতিত হইলেন । তখন 
সাধুব্যক্তি ধঁ মৃত ব্যক্তির শয্যার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন 
এবং কহিলেন, আমি নানীপ্রকীর কষ্টভোগ করিয়াও এপধ্যস্ত বিন 

হই নাই? কিন্ত আপনার উষ্ঈ আরোহণ করিয়া মৃত্যু ইইল। অতএব 
জগতের এই রীতি।. এক ব্যক্তি সমস্ত নিশ! এক পীড়িত ব্যক্তির নিকট 

উপবেশনপুর্বক রোদন করিয়া প্রাতঃকাঁলে তাহার স্বৃত্যু হইল, কিন্ত 
একটী খঞ্জগর্দভ জীবিত থাকিয়া ভ্রমণ শেষ করে, সর্বদা ঘটিয়া 
থীকে যে, অনেক নিরোগী বলবান্ ব্যক্িরও মৃত্যু হয়, কিন্ত অনেক: 

পীড়িত ব্যক্তিও আরোগ্য হইয়া, থাকেন। অতএব এ জগতে ত্ুই 
অনিশ্চিত। 

অবশ উপাধ্যান। . | 

. কোন এক ক মহীপাল: এক রসিক ব্যক্তিকে ভোবদা্থে নস প্র | 
প্রেরণ করিলেন। প্রী সাঞুব্যক্তি বিবেচন1 করিলেন...ধে,. আমি কোন 
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কন সেষন ন করিম দেহ কৃষ করি তাঁহ। হইলে, ভুপাল আমাকে মহৎ 
ব্যক্তি বিবেচনা করিয়া যথেষ্ট সাদর করিবেন। কিন্তু খী সাধু ব্যক্তির] 

ভাগ্যে এমন ঘটন! হইল যে, তিনি সাংঘাতিক কাঁলকুট পান করি, 

প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন । ৃ 

যে-ব্যক্তি স্বতৈজ পেস্ত'র ন্যায় দেহ করির! প্রকাশ ডে চাহে, 
নিশ্চয় জাঁনিও যে, তাহার স্তঃকরণ পলাওুর ন্যায়হইয়া থাকে। 
অতএব ধার্ট্িক মমুষ্যগণ ধাহার! পৃথিবীর দিকে দৃষ্টিপাত করেন, 
তাহারা মক্কাতীর্ঘ পম্চাৎ রাখিয়া! ঈশ্বর আরাধন1 করেন, কিন্তু যে ব্যক্তি 
ঈশ্বরের যথার্থ ভক্ত তিনি ঈশ্বর ব্যতীত আর কিছুই জানেন না। 

উনবিংশ উপাখ্যান । 

শ্রীক দেশের মধ্যে কতকগুলি দস্থ্য একদল সওদাখরকে আক্রমণ 
করিল। এবং উহাদ্িগের অসংখ্য সম্পত্তি লুঠ করিল। প্র বাঁণকেরা 
অতিশয় দুঃখিত হইয়। 'অন্থৃতাপ করিতে লাগিলেন এবং ভগবানেরও 

তাহার ভক্তগণের নাম উল্লেখে দিব্য কিয় উহাদ্দিগকে অতিশয় 
মিনতি করিতে লাগিলেন । কিন্ত তাহাতে কোন ফল দর্শিল ন1। কারণ, 

যখন নির্দয় দ্যুগণ অন্ত্রী হইল, তখন এ বণিকদিগের রোদন কেনই , 
তাহার শবণ করিবে? কিন্ত প্র সময়ে “লোকমান নামে ” এক পণ্ডিত 

& বণিকদিগের মধ্যে ছিলেন। জনৈক বণিক উষ্বীকে বলিলেন যে, হে 
স্বধিবর ! অখপনি এই দস্থ্যদিগকে এখন জ্ঞানোপদেশ প্রদান করুন, 
যাহাতে উহার কিঞ্িৎ দ্রব্যাদি আমীদিগকে প্রত্যর্পণ করে। কারণ, 
আমাদ্দিগের এত অথিক অর্থ নাশ হওয়ায় বড়ই দুঃখ হইতেছে । বণিক- 

গণের এইরূপ মিনতি ও কাঁতরোক্ি শ্রাবণ করিয়। সেই পগ্ডিতনর 
“লোকমান” উত্তর করিলেন, হে বণিকগণ ! দস্থ্যদিগকে জ্ঞানোপদেশ 
প্রদান করা নিক্ষল হইবে । তাহার কারণ | যখন লৌহ, মরিচার নষ্ট 
হয়, তখন কেহই শ্রী অসার লৌহকে পরিষ্কারের দ্বার সংশোধিত 

করিতে সমর্থ হন না। অতএব এমত ভগ ব্যক্তিদিগের প্রতি হিতোপ- 
দেশ বিফল। পীষানে কি কখন লৌহ সলাকা প্রবেশ করিতে পারে? 

অতঞ্কব আমি.তোমাদের এই উপদেশ দিতেছি, মেঃ ভোমাধিগের লৌহ, 

ভাগ্যের সময়ে ধাহার! ছুঃ থে পতিত হইবে, তাঁহাদিগ্বকে পাহাষ্য করিও) 

২6৮0 
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কারণ দরিদ্রদিগকে সহায়তা করিলে ঘোরতর বিপদ নী রক্ষ। পাওয়া 
যাঁয়, আর যখন কোন ভিচ্ষুক তোমাদিগের নিকট যাঁচ্ঞ। করিবে, 

তোমরা তাহাঁকে সীহাষ্য করিও, নতুব! অহিতাঁচণরি ব্যক্তির! তোমা- 
দিগের সমস্ত অপহরণ করিবে। 

বিংশ উপাখ্যান । 
আমার আত্মীয় সেখ সম্সউদ্দিন আবনসার-বেন জৌজি, সঙ্গীত 

সভ1 পরিত্যাগ করিতে আমাকে সর্বদাই উপদেশ দিতেন এবং দিৰা- 
নিশি আমাকে সঙ্গীত আলাপে ক্ষান্ত থাকিতে কহিতেন, কিন্ধ আমি 

যুব! পুরুষ, অতএব যৌবনোচঠিত বয়োদোষে নদী প্রবাহের ন্যায় 
সঙ্গত প্রবাহে ভাসিয়। গেলাম। এই বলবতী ইচ্ছা! কৌন প্রকারে দমন 
করিতে পারিলাম ন1। সঙ্গীতের আমৌদে আমাকে এত অধিক উৎ- 

সাহিত করিল ধে, অবশেষে এক সঙ্গীত সভার সভ্য হইলাম। কিন্ত 
যখন আমার এ বন্ধুর উপদেশ সকল আমার স্মরণ হইত, তখন আমি 
আমোর্দে এরূপ বিহ্বল হইয়া বলিতাম যে, অপরের সছুপোর্দেশের কথা 

কি বলিব, দেশের প্রধান বিচারপতি কাজী যদি আমাদিগের ধলভুক্ত 
হইতেন, তিনিও একত্রে আমোদ করতালি দিতেন। আর জ্ঞানী 

মহাতীপ, যদ্দি এ সভায় স্থুরাপান করিতেন, তিনিও এ আমোদে 

অপর উন্মত্ত মদ্যপায়ীকে ক্ষম। করিতেন। 
সে যাহা হউক, কিছু দিনাস্তরে এক রাত্রে আমি এক সঙ্গীত সভার 

প্রবেশ করিলাম। এ সভার মধ্যে এমত এক গায়ক ছিল যে. তীহণর 
সারোঙ্গের শর্ষে শৌভাবর্গেই অসন্তষ্ট হইত। তাহার গলার সুর এমত 

 ন্য়ক্কর যে, তিনি যখন যব্দীভালাপ করিতেন, জোতামাত্রেই অন্ভব 
করিত, যেন কোন পিতৃ বিয্োগী রোদন করিতেছে, কখন কখন এ 

কর্কশ তুর শ্রবণে শৌতার! স্বীয় স্বীয় কর্ণকুহরে করাজুলি দিয়া এ: 
ভয়ঙ্কর শব নিবারণ করিতেন। আবার কখন কখন আপন ওষ্ঠে অঙ্গুলি 
দিয়া নিস্তব্ধ থাকিতে ইঙ্গিত করিতেন, কারণ স্থৃমবুর শব জীবদে লোকের 
ক্বস্তঃকরণ মোহত হয়, কিন্ত এ গায়ক নিরব হইলেই স্ুমপুর বোধ 
_ হুইত। তখন কেহ কেহ বলিত, হেগাম্রক! আপনার গমন অথব! পতন 

ব্যতীত কেহই হ্থুথি হইবেন না । তৎপরে যখন ও গায়ক বীণ! বাজা-. 
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ইয়া গান করিতে আরস্ত করিলেন। এমনি বিরক্ত হইলাম যে, আমি প্র 
গৃহপতিকে বলিলাম, আমার কর্ণকুহরে পারদ প্রবেশ করাইয়। দিন, 
যেন আঁঘি ইহার সঙ্গীত অর শীবণ করিতে না পারি, অথবা গৃহের 
ঘাঁর উদ্ঘাটন কর্ন, আমি পলায়ন করি, কিন্তু & সত্তার সভ্যগণের। 
আমাকে কোন প্রকারে ছাড়িলেন না, তবতরাং বন্ধগণের বিশেষ . 

অনুরোধে তথায় অবস্থিতি করিলাম এবং অতিকষ্টে এ নিশা! গত 

করিলাম, যদবধি প্রীতঃকাঁল না হইল। এ নিশায় দেবালয়ে ঈশ্বরীবাঁ- 
ধনার সংবাদধাতার ত্বরও শ্রবণ করিলাম না। হ্থৃতরাং জানিতে ও. 

পারিলীম না যে, রাত্রি কত হইয়াছিল, এ রাত্রের দৈর্ঘতা আমীর 
নয়নপল্পব হইতে প্রকাশ হইতেছিল; যাহ! একবারও :নয়ন মুদদীত 

হয় নাই, ইহাতে অনুমান করিলাম যে, অন্য নিশাতে [কেবল যন্ত্রণা 
রাশি ভোগ করিলাম । | 

তদদস্তর যখন রজনী প্রভাত হইল, প্রীতঃকালে গাত্বুককে পুরস্কার 
দিবার সময় উপস্থিত হইল, আমি তখন উপচৌকন দিবার রীত্যনু- 

সারে মন্তক হইতে আপনার পাগড়ী ও গাত্র হইতে স্বীয় পরিচ্ছদ লইয়া! 
এঁ গায়ককে দিবার জন্য বন্ধু্দিগের নিকট দিলাম এবং গাত্রোখান 

করিয়া ভ'হীকে আলিঙ্গন করিলাম এরং ওউহীকে ধন্যবাদ দিলামু, 
কিন্ত বন্ধুগণ গীয়কের প্রতি আমার এরূপ ব্যবহার দেখিয়া আমাকে 

নির্বোধ বলিয়া অপবাদ দিলেন এবং আমীকে যখেই বিজ্প করিয় 

হাসিতে লাগিলেন এবং বন্ধু আমীকে যখোচিত ভৎসন| করিয়া 

বলিলেন হেবন্ধু! যে গীয়কের সন্গীতালাঁপে দেহ লৌমাঞ্চ হত্ব এবং 
ধাহার স্বর শুনিয়া পক্ষিগণ পলায়ন করে, সে গায়ক একবার যে. গৃহে 

সঙ্গীতালাপ করে, পুনরায় সে গৃহে তাহাকে প্রবেশ করিতে দেয় না। 
এবং ধাহার সঙ্গীতালীপে এক কপর্দক ও উপাঞ্ন হয় না, এমন যে 
অপরৃষ্ট গার়ক, তাহাকে এরপ উপচৌকন দেওয়। জানীলোকের এ 
কার্য নহে। . 4: 

আমি বলিলাম, আপনাদিগের মনোভিঃ নিব রে ক্ষান্ত থাকা, 
কর্তব্য, কারণ আমার অভিপ্রায়ে বোধ হইসডেছে যে, গীয়কের অদ্ভুত 
গুণ আছে। বন্ধু বলিলেন, যদ্ধি উহার অদ্ভুত গুণ থাকে, তাহা প্রকাশ 
কর। তাহা হইলে তোমার সম্মতিতে সম্মত হইব এবং উহ্বীফে যে 



৬০. বাঙ্গাল! গোলেস্তা। 

সকল ব্যাঙ্গোন্ডি করিয়াছি তাহার নিমিত্ত কষম। প্রার্থনা! ফরিধ, আসি 
বলিলাম, হে বন্ধু। ভীবপ কর, বন্ধু আমাকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করি- 

তেন এনং অনেক হিভোপদেশ দিতেন যে, আমি কখন সঙ্গীত 

কারকদিগের দল ভূক্ত না হই, কিন্ত আমি তাহাতে কিছুই মনোযোগ 
দিতাম না। এবং তীহার নিষেধ ও শবণ করিতাম ণ1, এই হেতু 
বলিতেছি যে, অদ্য নিশীয় গীয়কের দার! আমার অদৃষ্ঠে সৌভাগ্যের 
নক্ষত্র উদয় হইয়া আমাকে উত্তমরূপ উপদেশ দিল যে, আমি একে 
ধারে দঢ় প্রতিজ্ঞ করিলাম যে, আর কখন সঙ্গীত সন্প্রদীয়ের নিকট 

গমন করিব না, এই হেতু বলিতেছি যে, এ গীয়কের অড়ুত গুণ আছে। 
যদি এক সুমধুর ত্বর অথবা তবরস তান, গল। হইতে নির্গত হয়, তীহাঁতে 

বাদ্য যন্ত্রের মিলন হউক ব। না হউক, তথাচ ভ্রোতার অস্তঃকরণকে 
মৌহিত করে, কিন্ত বিখ্যাত গায়ক যদি বাদ্য যন্ত্রের সহিত মিলিত 

করিয়। ঘ্বণিত শ্বর নির্গত করে. তাহ শবণে শোতারা বিরক্ত হয়। 

«.. একবিংশ উপাখ্যান । 

 শণ্ডিত 'লৌকমানকে” লৌকে জিজ্ঞাস করিল যে, তিনি কাহার 

নিকট হইতে সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছিলেন? তিনি উত্তর করিলেন, সকল 

অসভ্য লৌকদিগের রীতি হইতে + কারণ যে কিছু উহাদিগের মধ্যে 
অসভ্যতার কাঁধ্য নিরিক্ষণ করি, সেরূপ কাধ্য করিতে ক্ষাস্ত খাঁকি, 

উহাদিগের 'অসভ্য কথায় একটাও ক্রীড়ার মধ্যে প্রসঙ্গ করিনা, কীরণ 
ইহাতে কখন জ্ঞানীলৌকে উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারেনা, তীহাদ্দি- 
গের উত্তম কা্ধ্যই অস্থসন্ধীন করিয়] শিক্ষা করি, কারণ শত অধ্যান্থ 
জঞীন শীক্স, যদি এক মূর্ধের নিকট পাঠ করী যাক, তাহাতে কৌন ফল 
প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কেনন। মূর্খ লোকে জ্ঞানের কথাকে ক্রীড়ার 
বিষয় জ্ঞান করে। 4 

ছাবিংশ উপাখ্যান | 

পারা লোকে এক ক দা ইতিহাস বর্ণন করিতেছি- 

ছিলেন। যে, যিনি এক রাক্রিভে পীঁচসের পরিমাণ খাদ্যনরব্যাদি 
আহীর করিয়া ছিলেন, এবং প্রীতঃকাঁলের পূর্বে ঈশ্বর জীরাধলাতে 



বাক্গাল! গোলেস্তা । ৬১ 

ধর্ম পুস্তক কোরাণ প্রন্ছ খাঁনি সম্পূর্ণরূপে অধ্যায়ন করিয়া ছিলেন, এক 
ধার্টিক ব্যক্তি ইহ] শবণ করিয়া। বলিলেন, “যদি তিনি অর্থখাঁনি বূটা 
আহার করিয়ী নিত্রী বীইতেন, ইহাতে তিনি অধিক প্রশংসনীয় হইতেন, 
তাহার প্রাণ শীবণ কর, যদ্দি তুমি অল্প আহারে উদরকে তৃপ্ত রাখ, 

তুমি দৈব কর্ম করিতে পারগ হইবে, কিন্ত যদি তুমি অধিক আহার 

কর, ইহাতে কর্ট্দে অপারগ এবং জ্ঞান হীন হইবে। অতএব অধিক, 
আহার কর ভাল নহে। | 

ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান । 

এক ব্যক্তি নান প্রকার ছুক্ষর্শের ঘারা ঈশ্বরের কৃপা নঃ করিয়া- 
ছিলেন, কিন্ত দয়াধানন থাকায় তাঁহার দয়ার দ্বীপ তাহার পথে চক্র 
বুধ্যের ন্যায় দেদীপ্যমান ছিল, যদ্বারা তিনি ধাঁর্দ্দিকগণের সভায় প্রবেশ 

করিলেন এবং তথায় এ ধার্মিকগণের আঁশীর্বাদের ঘ্বারী তাহার পূর্ব- 
ক্রিয়া সকল ধর্ম্মকর্প্ে পরিবর্তন হইল এবং তিনি স্খাভিলাঘি অভি- 

প্রায় সকল ভোগ করিতে ক্ষান্ত হইলেন, কিন্তু তথাপি তাহার চরিত্রের 
প্রতি পূর্ব কুকর্দ্ের কথ! প্রচার হইতে লাগিল, তাহার পূর্ব্ব রীতি নীতি 
সকল স্মরণ হওয়ীত্ব কেহ ভাহীর ধর্মমকর্শে বিশ্বীস করিল না। * 

এই হেতু বলিতেছি, হে ভ্রাতঃ। যদিও তুমি অনুতাপ করিত্্া ভগ- 
বানের কৌপ হইতে মুক্ত হও,মানবজীতীর কথাম্ম পরিঞণ পাইবে না। 
ব্যক্তি লোক নিন্দার অহিতাচার সহ্য করিয়! রোদন করিতে লাগিলেন 
এবং স্বীয় অবস্থার বিষয়ে অনেক অন্থ্রাগ করিয়া ভাহার শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির 
নিকট বলিতে লাগিলেন । লোকের! যেরূপ ভোমীকে অন্ুষান করিবে, 
ভাহ। অপেক্ষা তুমি সখ ভে করিবে । ইহ! কি প্রকারে হইতে পারে, 
আর পুনঃ পুনঃ তুমি কত বলিবে যে, আমি কি হতভাগ্য, দুত্বাভীবিক 
এবং হিংশ্রক, মনুয্যেরী কেবল আমার দোষই অনুসন্ধান করিবে। যদি 
ুষ্ট লৌকে তোমীকে বিনষ্ট করিতে উদ্যত হয়, অথবা যর্দি তাহার! 
তোমার মন্দ করিতে ইচ্ছা করে, তাহাতে তোমার ভাল হওয়। উত্তম। 
যক্ষি মানবজাতীর। তোমার মন্দ বিষয় বলে, কিন্ত নন্দ হওয়া! অপেক্ষা 
ভাল হওয়া উচিত, কেননা অপর নি তৌমাকে দাদ টা 
করিতে পারিবে। ঁ 
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- অতএব আমার প্রতি অবলৌকন কর, লোকেরা আমাকে মহৎ ব্যক্তি 
বলে, কিন্ত নিশ্চয় জানি যে, আমি তীহা! কখনই নহি, কিন্ত লোকের! 

আমার প্রতি যেরূপ অন্যান করে, আমি যদি সেই রূপ হই, তাহা হইলে 
যথার্থই জ্ঞানী হইতে পারি, আমি প্রতিবাশীর দৃষ্টি হইতে আমার 

গোপনীয় বিষয় ঢাঁকিয়। রাখিতে পারি, কিন্ত ঈশ্বরের নিকট পারি ন1। 
কেনন! আমার প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কাঁধ্য সকল ভগবান জাঁনেন। 
আমার সকল কার্যের দ্বার মন্ুয্যের নিকট এমত দৃঢ়রূপে আবদ্ধ 

হইতে পারি যে, তাহার! আমার কুকাধ্য সকল কোন প্রকারে নিরীক্ষণ 
করিতে পারে না, কিন্তু সে ছার রুদ্ধ করার ল্য কি আছে? যথা সর্ব্- 

শক্তিমান ভগবান সকলই দেখিতেছেন। 

চতুর্ব্বিংশ উপাখ্যান । 

কোন এক মা'ন্যনীয় ব্যক্তির নিকট আমি খেদ করিয়া বলিলাঁম, এক 
ব্যক্তি আমাকে লম্পট বলিয়ী মিথ্যা অপবাদ দেয়। তিনি কহিলেন যে, 
তুমি ধর্ম কর্ম কর, ভাহা হইলে প্র নিন্দক ব্যক্তি অতিশয় ল্জিত হইয়া 
গার অপবাদ দিবে না! কারণ তোমার, ধর্দ্দে নতি হইলে চত্রিত্রও 

উত্তম হইবে, সুতরাং তোমার অপবাদ দিতে নিন্দুকের সাধ্য হইবে না, 
দেখ যখন বীণা যন্ত্র বীজিতে থাকে, তখন বাদ্যকরের কর হইতে ইহ! 

কেমন শীসনে থাঁকে। 

পঞ্চবিংশ উপাখ্যান । 

ঘামান্ক নগরের এক ব্যক্তিকে লৌকের! জিজ্ঞাস] করিল যে, পুর্ব" 
কালে সফি জাতিদিগের অবস্থীকি প্রকার ছিল? তিনি উত্তর করিলেন, 

পৃথিবীতে পূর্ধবকাঁলে ইহার সভ্য মন্থয্য ছিল, প্রকাশ্য দরিত্রঃ কিন্ত 
আতিক মনের হুখে বাঁ করিত, _পরদ্ এক্ষণে তীহারা গরকাশ্যে সন্ত 
হয, কিন্তু আন্তরিক অতিশয় অস্থুথে কালযাপন করে। ৰ 

_. ইহীর প্রমাণ এই, যখন তোমার অভ্তঃকরণ সর্বদা চঞ্চল হইবে, 
অর্থাৎ এক স্থান হইতে অন্যস্থানে ভ্রম করিতে খীকিবে, তুমি কৌন 
প্রকারে সভভট হইবে না, ইহাতে, তোমার ধন, পদ, অথবা] দেশই 
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থাকুক জগনীশ্বরের প্রতি অস্তঃকরণ স্থির ন! রাখিলে কোন প্রকারেই 
সুখী হইতে পারিবে না। | 

ষড়বিংশ উপাধ্যান। 

আমার স্মরণ হইতেছে, একবার আমি কতকগুলি ব্যবসাঁীদিগের 
সমভিব্যাহীরে সমস্ত নিশ। ভ্রমণ করিয়া প্রাতঃকালে এক অরণ্যের 

ধারে নিত্রা। গিয়াছিলাম। একজন উন্মত্ত ব্যক্তি আমীরের সঙ্গি ছিল, 
ঘোরতর চিৎকার করিতে লাগিল। আর এই অরণ্য মধ্যে মহাশব 
করিয়। বেড়াইতেছিল, এক মুন্ুর্তেও বিশঙাম করিল না, যখন দিব! 

প্রকাশ হইল, আমি তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলাম হে বন্ধু! তুমি সমস্ত 
নিশ! অরণ্য মধ্যে ভ্রমণ করিলে কেন? তিনি উত্তর করিলেন যে, বৃক্ষ 
ও পর্বতোপরি বিহঙ্গগণের রব, বারি মধ্যে ভেকের কলরব, এবং অরণা 

মধ্যে পশুধিগের ভয়ঙ্কর ধ্বনি শবণ করিলাম, যে ভাহার] শোকাকুল 

হইয়া খেছ স্থচক ধ্বনি করিতেছিল। এই শ্রাবণ করিয়া আমি বিবেটন! 
করিলাম যে, মনুষ্য কর্তৃক কিছুই হয় নাই, কেবল আমারই অলস 
প্রযুক্ত যথার্থ কর্তব্য কর্সের অমনোযোগ নিত্রীতেই হইয়াছিল, কেন 

না যেসময়ে পৃথিবীর সমস্ত জীব জন্তগণ জগদীশ্বরের অপীম মহিমার 
গুণ কীর্তন করিতেছিল, সে সময়ে আমি বৃথা নিজ্রায় কাল হরণ কৃরি- 

লাম, হায় ! কি দুঃখের বিবয্ব+ যাহ] হউক গত নিশ'র প্রভাতে একটি 
পক্ষীর শৌকাকুল স্বরে একেবারে আমার জ্ঞান, খৈর্যত।, ক্ষমা এবং 

বুদ্ধি হরণ করিয়াছিল, আমি উম্মতের ন্যায় আক্ষেপোক্তি করিয়া 
টচতন্য হারাইলাীম। ইহ] শ্রাবণ করিয়া আমার এক সরল বন্ধু 'আ- 
মাকে বলিলেন, হে বন্ধু! আমি অতিশম্ব আশ্চর্য হইলাম যে, একটি 
সামান্য বিহন্গমের ধ্বনিতে তোমীকে এরূপ জ্ঞান শুন্য করিল? আমি 

_কহিলাম, হে বন্ধু! মানবজাতীর মন-বিহদদম যে সমন্ধে ভগবানের ণ 
কীর্থন করিবে, দযারিনিদরনা রিনা এরি রি 

সপ্তবিংশ ৪ | 
এক আমি কতকগুলি ধার্শিক মনুষ্যের সমন্িব্যাহঠরে হেজজ 

দেশে গমন করিয়াছিলীম । প্র ধার্টিক মন্ুয্যেব। আমার পরম হিতৈষী 
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এবং রাই আমার সঙ্গের সঙ্গি ছিলেন |তীহাঁরা রাই রর বিষ 
বাক্য সকল পাঠ করিতেন! ঠদবাঁৎ একজন আবেদ সম্নাদীকে পাওয়া 
গেল, বৌধ হইল যে, সন্্যাপী ধর্ম স্বন্ধিয় বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিলেন। সে. 
যাহা হউক, “বিনি হাঁলীল” নামক দেশের ভাল বৃক্ষের কুগ্তবনে 
পৌ'ছিয়। দেখিলীম যে; একটা আরব জাতীয় কৃষ্ণবর্ণ বালক তথান 
উপস্থিত আছে এবং এমনি তাঁন মান রাগের সহিত গাঁন করিতে 

লাগিল যে, পক্ষী দিগের শুন্য মা্গে উভ ভীয়মীন হওয়া রহিত হইল 
আমি আশ্চর্যের সহিত অবলোকন করিলাম যে, এ সন্্যাসীর উষ্ট 
নিত্য করিতে করিতে তাহার আরোহীকে ভূমে নিক্ষেপ করিয়া অরণ্য 

মধ্যে গমন করিল। আমি তখন এ গায্ককে বলিলাম, হে মহাশয়! 
তুমি কি এতই অরমিক যে, এই সঙ্গীতের দ্বার কাননের সমস্ত অবোধ 
জন্তকে মোহিত করিলে, কিন্তু স্বয়ং তুমি মোহিত হইলে ন| ? 

দেখ আরব দেশীয় সজীতের দ্বার পশুগণও আনন্দে উল্লসিত হইয়। 

থাকে, অতঞএক এ আনন্দের আস্বার্দন তুমি পাইলে ন1? তবে বোধ হয 
তুমি পণ্ড অপেক্ষাও অধম, কেনন! যে সঙ্গীতের দ্বারা উষ্ট, আহ্লাদে 

উন্মত্ত হইয়া! উঠিল, যদ্ধি সেই আনন্দ মনুষ্যের বোধগম্য ন] হয়, তবে 
সে ব্যক্তি নির্বোধ গর্দভের তুল্য ; কারণ বায়ু যখন মাঠের উপরে বহণ 
হইতে থাকে, তথ্ার! সকল বৃক্ষের শাখা পল্পবাঁ্ি নত হইয়া থাঁকে, 
কিন্তু তাহণতে কঠিন প্রস্তর কখন নত হয় ন|। ইহ1 সকলেই জ্ঞাত আছে 
যে, পৃথিখীতে যত বন্ত আছে সকলেই জগদীশ্বরের প্রশংস1 প্রকাশ 
করিতেছে । কেবল যে বুলবুলি পক্ষীর] কুস্বমোদ্যানে বসিয়া ভগ- 

ধানের অসীম মহিম। প্রকাশ করিতেছে এমন নহে, প্রত্যেক উভিদেরও 

রসনা আছে, তদ্বার ভাহারাও ভগবানের গুধনুবান্দ করিতেছে। 

| নি উপাখ্যান । 
_. কৌন এক নরপাল যখন তীহাঁর আসন্নকাল উপস্থিত হইল, তীঁহণর 
কোন: উত্তরাধিকারী ন! থাকায় এক খানি দীনপত্র লিখিয়া' গেলেন, 
তাহার মর্প্ট এই যে, তীহার সত্যুর পরদিবস প্রাতে প্রথমে যে ব্যক্তি 
ভাঁখার নগরের দ্বারে প্রবেশ করিবে তাহার অমাভ্গণে রাঁজমুকুট 
উহার মত্তকে দিষ্বা এ রাজধানীর রাজ কার্যের ভার উহার, গতি, 
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খাকেনা, ভাহার প্রমাণ এই, লোকের। এক ার্সিক লোককে দেখি । 
ছিলেন যে, সুধ্যের ব্দীনাতা হইতে আমরা থে উপকার প্রাপ্ত হই 
বটে, কিন্তু তীহার নিকট স্রেহবাকা কথন ভীবণ করি নাই। 
তিনি উত্তর করিলেন, ুধ্য শীতকাল ব্যতীত সকল সময়ে উদিত 

হইয়া আপন খরতর ভাপে প্রীণীপুঞ্চকে উত্ভাপিত করেন, কিন্তু 
যখন তিণন মেবাম্বরে আস্ছাদিত হন, তখন আবার সেই সুধ্য সকলের 
প্রিয় কাধ্য সাধন করেন। দ্বিনকর সন্দর্শনে যন্ধগণের হানি নাই, 
কিন্তু সর্বদা সন্দর্শনে বিপরীত ফল ফলিত হয়। বদি তুমি নিজে ঠিক 
থাক তবে কখন অপরধ্যক্তি তোমাকে ভৎসনা করিতে পারে ন1। 

একব্রিংশ উপাখ্যান । 

দামাশকশ নগরে আমি কতকগুলি বদ্ধু সমভিব্যাহীরে ভ্রমণ করিতে 

অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়। জেরুজেলেম্ দেশের মরুভূমি প্রস্থীন করিলাম এবং 

তথায় কতকগুলি পশুদিগের সহবাঁপী হইলাম,পরে দুর্ভীগ্যবশতঃ মন্ৃয্যা- 

পেক্ষ। অধম হতভাগ্যদিগের সহত সহবাস করিতে ব;ধ্য হইস্রা আমার 
কিরূপ অবস্থা হইয়ছিল তাহা শ্রবণ করুন| ফ্যাঙ্ধ জাতির দ্বার! কারা- 
বদ্ধ হইলাম, উহার টিপলি দেশের মধ্যে একটি খালের ভিতরে কতক 
গুলি ইহুদ্িজাতিদের সঙ্গে মৃত্তিকা থখননে আমাকে নিযুক্ত করিলেন, 
কিন্ত আলিপোর্দেশের আমার পরিচিত এক সম্ভস্ত ব্যক্তি দেই পথদিয়া 
গমন করিতে করিতে, আমাকে চিনিতে পারিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া- 

ছিলেন যে, তুমি কি প্রকারে এস্থলে আপিয়াছ ও কি কাঁধ্যে দিন যাপন 

করিতেছ ? আমি উত্তর করিলাম যে, আমি মানবজাতির সঙ্গ পরিত্যাগ 
করিয়! পর্বতে এবং বনে পলারন করিলাম. বনোমধ্যে বাসন! হইল 

_যে,তথায় একাকী বিরলে বসিয়া ভগবানের আরাধনা করিব, কিন্ত 
তাহাতে আমার দুরাদৃ্ক্রমে বিপরীত ঘটনা হইল, অধূন! ফ, পক্ষ 

জাতিদের ছার! শৃঙ্খলাবন্ধ হইয়। ম্বত্তিকা খননে নিযুক্ত হইয়াছি। এক্ষণে 

অনুমান কর যে, আমার কি অবস্থা ঘটিয়াছে, মনুষ্যাপেক্ষ! অতি অধম. 
হতভাগ্যদিগের সঙ্গে সহবাস করিতে আমি বাধ্য,হইয়াছি।. :..... 

সহবাসীর্দিগের সহিত শৃঙ্খলীবদ্ধ হইয়া কতকগুলি রিদেণী লোক-. 

দিশের সহিত এক উদ্যান মং মধ্যে বাস করিতেছি) তখন & দয়াকু, যয 
(৯:১৭ 
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আমার রাবী | দে য়! অভ্যন্ত স্মেহ করিয়া দশটা তবর্ণমূা শা ফণস্ 
 জাতিদের উৎকোচদিয়। আমাকে উদ্ধার করিলেন এবং স্বীয় সঙ্গে 
করিয়া গমন করিলেন, ভথায় ভীহাঁর একটি অবিবাহিত। কনা! ছিল, 
তাহার সহিত আমার (বিবাহ দিলেন এবং একশত দ্বর্ণমুদ্রা আমাকে 

যৌতুক দিলেন। কিছুকাল গত হইলে আমি দেখিলাম যে, আঁমার স্ত্রী, 
 কুচবিত্রা, বিরৌধিনী, কলহপ্রিয়া, ও কটুভাবিণী ছিল, এজন্য সে 

আমীর সাংসারিক স্বখকে নই করিল? কারণ, জ্ঞানী লৌকের! বলেন যে, 
“পৃথিবী মধ্যে, যে ভবনে কলহপ্রিষী স্ত্রীলোক থাকে,সেই সংসার নরক- 
তুল্য হয়, অতএব সীবধান হও, যেন কদীচ ছুষ্টান্ত্রীলোকের সহবাস 

করিও না, ” হে ভগবান! ছুষ্টান্্রী, অগ্লিকুণ্ডের ন্যায় সর্ধঘাই সংসারকে 
জাঁলাইতে থাকে, এই হেতু প্রার্ঘন! করি এই অগ্রিকুণ্ড হইতে রক্ষা 
করুন, এই বলিয়! কিছুক্ষণ ক্ষান্ত হইয়। বলিল। এক দিন আমার এ 
দ্রী অনর্থক কলহ করিয়া! মহাকোৌপে আমাকে এই বলিয়া ভৎলন। 

করিতে লাগিল, ওহে! তুমি কি সেই ব্যক্তি নও? যাহীকে আমার 

পিতা দশটা স্বর্ণ্র। ফঁস্ক জাতিদিগের উৎকোচদিয়! কারাবন্ধ হইতে 
উদ্ধার করিয়াছিলেন? “আমি উত্তর করিলাম সা, তিনি দশটা স্বর্ণমুর 
উৎকোচ দিয়া আমাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন, এবং শতম্বর্ণমুদ্র! যৌতুক 

দিয়। তোমার হস্তে আমাকে সমর্পণ করিয়াছেন । 

ইহার প্রমীণ শ্রবণ করুন, একটি মহৎ ব্যক্তি কোন সময়ে একটি 

মেষকে নেকডিয়। ব্যান্র হইতে রক্ষা করিলেন এবং পরদিবস নিশাকালে 
এ মেষের গলদেশে ছুবিক! লাগীইলেন; এ মেষ মৃত্যুকালে কহিতে 
লাগিল, আপনি যদ্দি নিজে নেকড়িয় ব্যান্রের কাখ্য করেন, ভবে ট্ী 

থাব! হইতে অশমাকে কেন রক্ষ! করিলেন? 

ঘ্বাত্রিংশ উপাখ্যান! 

.. কৌন এক মহীপাল এক ধার্স্িক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাকরিলেন যে, তিনি 
কি প্রকারে তাঁহার বহুমূল্য সমস্ব যাঁপন করেন, এ ধার্মিক ব্যক্তি উত্তর 
'দিলেন যে, আমি সমস্ত নিশি জগদীস্বরকে ভজন! করি এবং প্রীতঃকালে 

আমার মনোস্কীমন! সকল এবং প্রীর্ঘন' সকল ভগবানের উদ্দেশে উৎসর্গ 

করি এবং নিষ্বমিত বায় সমুহ ছারা লমন্ভ বিবাধাপন করি। ইহা শবণে 



বাঙ্গালা গোলেস্তা॥ ৬. 

ভূপাল জহার অমীত্যবর্গকে অনুমতি করিলেন যে, এই খার্িক 
ব্যক্তিকে প্রীত্যহিক উপজীবিকা দ্বিবে, যাহাতে উহার পরিবার প্রতি-. 
পালনের উদ্বেগ নিবারণ হইয়া মনেস্থির হয় । 

কেনন! যদ্দি তুমি সংসার প্রতিপাঁলনের উছেগে মগ্ন থাক তবে কোন 
প্রকারে স্বাথীন হইবার চেষ্টা করিতে পারিবে না। সম্ভীনদিগের অন্ন- 

বঞ্ত্ের নিমিত্ত সর্বদাই চিস্তীর উদয় হইবে, সতরাঁং অদৃশ্য জগতের 
বিষয় কিছু ধ্যান করিতে পারিবে না, কীরণ আমি সমস্ত দিবা এই 
বিবেচন1 করি যে, অদ্ধ্য রীত্রে ভগবানের আরাধনায় নিধুক্ত হইব, কিন্তু 
যখন ভজন আরত্ত করি, তখন আমার মনে কেবল এই চিস্তা হয় যে, 
আহা কল্যপ্রীতে আমার সন্তানেরা কি আহার করিবে ? 

ত্রয়ভ্রিংশ উপাখ্যান । 

 দ্বামীশ্ নগরে একজন সন্ধ্যাপী অনেককাল কামন মধ্যে বৃক্ষের 
গলিতপত্র ভক্ষণ করিয়। জগদীশ্বরের আরাধনা করিতেছিলেন। এক 

দিবদ এ দেশের নরপাল তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন, হে 
ধা্রিক সন্ন্যাসী ! ওবড় উত্তম পরামর্শ বোধ হইতেছে, আপনি যদি, 
এস্থান পরিত্যাগ করিয়া আমার নগর মধ্যে বাঁস করিতে মানস করেনঃ 

তাহ! হইলে আমি, একটা উত্তম স্থান আপনার নিমিত্ত প্রন্তত করিয়া 
দিব, তথাম্ব আপনি মনোযোগপুর্ধক ভজন। করিতে লাগিলেন এবং 

আপনার সংসর্গে থাকিয়া আমার নগরের অনেক লৌকেই যথেষ্ট উপ- 
কাঁর প্রাপ্ত হইবেক এবং আপনার সৎকার্যের প্রমাণ, অনেকেই 
গ্রহণ করিতে পাঁরিবেক। প্ররাজার এরপ প্রস্তাবে এঁ লক্ন্যাসী সম্মত 

হইলেন ন1। তৎপরে ধ বাজ্োর মন্ত্রী বলিতে লাগিলেন, হে মহাম্বন! 

মহারাজের সস্তোষার্থে আপনার সম্মুত হওয়া. আবশ্যক, কিছুদিনের 
নিমিত আপনকার এনগরে বাসকরা কর্তব্য, কেননা এ নগরে আপন- 

কার গমন হইলে, এর স্থানের ও পরীক্ষা হইতে পারে, আর যদি 
স্থানের লৌকদ্বারা আপনার বন্ুমূল্য সময় বৃথা নই হয়, তাহা হইলে 
উহা পরিত্যাগ করিবার আপনার সম্পূর্ণ ক্ষমতা! রাহল। অতএব খানি 
নগবে বাস করিতে গমন করুন । | 

পরে এ সঙ্ধ্যাসী কানন পরিত্যাগ পূর্বক নগর মধ্যে ও হইলেন, রা 



৬৮... বাঙ্গাল গোলেস্ত । 

তথায় এ ভূপাল মহ! সমাদরপূর্বক ঘঅত্যর্থন! করিলেন এবং তাহার 
রাঁজপ্মটাণ্লিকা'র সংলগ্ন এক অতি মনৌরম্য উদ্যান মধ্যে শী লন্গ্যাসীকে 
বাপ করিতে দিলেন। সেইকটদ্্যান অতিশয় শোৌভাময় ছিল, ভাহাতে 
বাস করলে আত্ম তৃপ্ত হয়, আহা! সে উদ্যানের কি শোভা, যেন 
হবন্দরী কামিনীগণের গণ্ডদেশের ন্যায় রক্তবর্ণের গোলাপ কুস্ম সকল 
শোভ1 করিত, আর নানারঙের পুষ্প সকল যেন রমণীগণের অন্থুরীয়কের 
মণির ন্যাম শোভা করিত, যদিও শীতকালের প্রবল শীতে পুষ্প সকল 
মলিন হবার সম্ভাবন!, তথাচ এই উদ্দযানের কুস্থমবকল নবপ্রস্ত 
সুন্দর শিশুগণের নায় অন্লীন থাকে? যে শিশুর! স্তনপানর "আস্বাদন 

পার ই, আর এই উদ্যানের বৃক্ষের শাখা সকল নানারজের পুষ্পের 

সহিত ভূষিত হইয়। হরিদর্ণের পত্রের মধ্যে অগ্রির নায় কিরণ দিতেছে, 

এমত মনোরমা শ্ছানে এ সন্ধ্যাপীকে ক্দিতি করাইয়। এ ভূপাল তৎক্ষণাৎ 
এক পরমা স্থন্দরী পরিচণ। রক! ২ষ্ঠার নিকটে প্রেরণ করিলেন। আহ! 
এ রমণীর রূপের বিষয় কি বর্ণন! করিব, পুর্ণিমীর শশীর ন্যায় উহার 
মুখমণ্ুলের শোভায় বনবাদীকেও মোহিত করে, আর উহার ন্বর্গায় 
আঁকার মহুত্েরন্যাঁয় শোভ1 করিতেছে। এ কামিনীর সঙ্গে একটী যুব! 

পুরষ ছিল, আহ] ! ভাহারও চমৎকার বূপলাবণ্য প্রদর্শনে জিতেন্ড্রিয- 
নীতিজ্ঞের মন ও মোহিভ করে, আর লৌকেরা যদি অত্যস্ত পিপাসাধুক্ত 
হইয়। উহার নিকটে আইসে, আর এ যুব! যদি ধারিপাত্র লইয়। উহা- 

দিগের সম্মুখে উপঠিত হস, এঁ সকল পিপাসী লোকের! উহার স্থরূপ 
দর্শনে মৌহিত হইয়া কৎনই বারি পান, করিতে পারেন না, ঘথাৎ 

হাঁকে দর্শন করিয়া নয়নের তৃত্তি হয় না. ঠিক এ ব্যক্তির নায় বিনি 
ইংফ্টিশ নদী দর্শনে জল উদরী রোগেতে দুঃখিত হইয়াছিলেন, 

রত সমাস উত্তন স্থখাব্য ত্রবা আহার করিতে লাগিলেন, উত্তম: 
'আতরের এবং নাশীপগ্রকার সৌগন ভ্রধ্যের সৌরভ লইতে লাগিলেন 
এবং প্রীহ্থন্দরী কামিনীর ও উহার তুন্দর ভৃত্যের লেবাতে লঙ্গ্যাণী 
একেবারে আব্বার সাগরে মগ্ন হইলেন। জ্ঞানী লোকেরা বলিয়াছেন 
বে, সুন্দরী রম দীগণের করাঙ্ুরীয়ক জ্ঞানীদিগের চরণের শৃঙ্ঘল বরণ 
৮ .আবং জঞানীগণের মন বিহঙ্গমের ফদের ন্যায় হয়। | 

এএকদিবনু, এই স্যাসী তীয় হুমদরী সেবিকীকে বলিতে লাগিলেম, 



বাঙ্গাল! গোলেস্ত।। ৬৯. 

হুন্দন্সি ! তোমার সেবাতে আমি আযান, ধর্ম এবং অস্তঃকরণ হারাইয়াছি, 
আমার জান এক্ষণে বিহ্গমের ন্যায় হইস্সাছে, তুমি আমার ক্কাদের স্বরূপ 
হইয়াছ, সংক্ষেপে বর্ণন] করিভেছি, উহার সখ ভোগের অবস্থা এইরূপ 
প্রকারে হ্রাস হইতে ত্বারস্ত হইল, ভাহাব প্রমাণ যে, কৌন সময়ে এক 
শিক্ষক শিষ্য অথবা «ক সৎবক্তা বিষয় ভোগে নিষ্পৃহ ও পবিত্র আত্মা 

হইয়া] একান্ত অস্তকরণে ঈশ্বর চিত্ত করিতে করিতে তিনি যদি সামানা 

সাংসারিক বিষয়ে পুনর্ধার বলত হন, তবে তিনি স্বয়ং জানিতে পারেন, 

যে, তিনি মধুমক্ষিকার ন্যায় মধুতে চরণ বদ্ধ করিয়াছেন। | 
কিছুদিন পরে উক্ত সম্ন্যাদীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য ভূপালের 

নিতান্ত মনন হইলে, তিনি সন্ন্যাপীর সন্মিধানে উপস্থিত হইয়! দেখিলেন 
যে, তাহার আকারের অনেক পরিবর্তন হইয়াছে । সন্ন্যাসী পরিষার ও 

নব কলেবরে বিলক্ষণ হ্বঃপু্ হইয়াছেন, তিনি উত্তম পরচ্ছদে ভূষিত 
হইয়া উপাধাঁন হেলান দিয়া আসীন আছেন, তীহার পশ্চীস্ভাগে সেই 
সুশ্রী যুবা, দণ্ডায়মানপূর্বক মহুরপুচ্ছের পাখ! ব্জন করিতেছে, নরপাল 
সন্যাসীর এইরূপ অবস্থা পরিবর্তন ও স্বখসচ্ছন্দত|। দর্শনে নিতান্ত 
আহ্বাদিত হইলেন, পরে উভয়ে নানাবিষয় আলে চন। করিতে লাগি- 

লেন। বছুক্ষণ এইরূপ আলাপের পর, নরপাল, সন্্যাসীকে সাম্বীধর্ন- 

পৃর্দঘক কহিলেন যে, এই অসীম ভু্ভীগের মধো কেবলমাত্র ছুই প্রকার 
মচুষের উপরে আমার অধিকতর ন্েহ আছে, প্রথমতঃ পণ্ডিত, দ্বিতী- 

যুতঃ উদ্বাদীন। এ সময়ে খর স্থানে এক বিজ্ঞ ও বহুদর্শী মন্ত্রী উপস্থিত 
ছিলেন, তিনি নরপালকে সন্বোধনপুর্ধাক কহিলেন, হে ক্ষিতিপাল ! 

পর ছুঃখ মোচন করা মন্গষা জীবনের প্রধান ধর্শ | আপনি যে, ছু 
সংপ্রদ।য় লোকের কথা কহিলেন, ঁ উভয় সম্প্রদায়ের লোক কে সাহাষ্য 
করা বিধিমতে কর্তব্য, কিন্তু অগ্রে অর্থ হীন পণ্ডিতগণকে অর্থ দান কর! 
চিত, কারণ তীহাদিগের অর্থের অভাব ন1 থাকিলে, তাহার! অক্লেশে 
সকল সময়ে জ্ঞানহীন মুর্খগণকে বিদ্বা] দান করিতে পারেন, আর উদা- 

সীনগণকে অর্থ দান করা, ততদূর আবশ্যক নাই, কেন না, তীহাঁ-. 
দিগের অর্থ আবশ্যক নাই, যদ্ধি অপর কোন ব্যক্তি তাহাদিগকে অর্থ 
ফান করেন তবে তীহারা অন্য ছুঃখী ব! সঙ্্যাসী অন্বেষণ করিয়া উক্ত 
অর্থ ক্ষয় করেন, তীহার! সকল সময়ে সম অবস্থাতে থাকিয়া ঈশবরো- 
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পাশনায় জীবন নির্ধাহ করেন। হন্দরী রমণীগণ যেমন বিনা 'লক্কারে 
পরম শৌভা নিত ্ কুন, সেইরূপ ধার্ট্দিক সম্যাসীগণও বিন! আহারেও 
আপন শরীরের পুষ্ট সাধনপূর্বক কাস্তি গৌরব বৃদ্ধি করেন। আরও 

কহিলেন, হে রীজন! যে ব্যক্তি আপন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য ন! 
রাখিয়া পর ছুঃখ হরণে যত্বুবান হন, যদি সেই ধার্দিকবরকে প্রশংসা ন! 
করি, তাহাতে কখন তোয় লাভ হয় না। রি. 

চতুত্রিংশ উপাখ্যান।, 

নিয়লিখিত উপাখ্যানটী উপরোক্ত উপাখ্যানের প্রমাণমান্র। 
কোন এক ভূপতি কোন গুরুতর মানস পূর্ণার্ঘে ঈশ্বর সমীপে মীনন! 

করিলেন যে, যদি তিনি পূর্ণমনোরথ হন: তবে তিনি, ধর্শোদ্ধেশে কোন 
দিন কিছু অর্থ দান করিবেন। পরে তিনি সফল মনোরথ হইলে, মাননা 
প্রধানের আবশ্যক বিবেচন করিয়। আপন ভূৃত্যকে এক তোৌড়া মুদ্র! 
প্রদান পূর্বক এই আক্তা প্রদীন করিলেন যে, তুমি এই মুদ্র! জাহেদ 

ধর্মাবলম্বী সন্যাদীগণকে বণ্টন করিয়! দেয়। উক্ত ভূত্য জ্ঞানী ও বিচ- 

ক্ষণ ছিল। ভৃত্য উক্ত অর্থ গ্রহণপুর্ধক সমস্ত দিবস নগর পরিভ্রমণযস্তর, 
সায়ংকাঁলে নরপাল নিকট উপস্থিত হইয়া মুদ্রাকে চুষ্বনপূর্ববক রাজাগ্রে 
রাখিয়া কহিলেন, যে, কৌন জাহেদ সন্ত্যাসী তাহার নয্বনপথে পতিত 
হয় নাই। নরনাঁথ কহিলেন, আমি জানি যে, এই নগরমধ্যে চারিশত 

জাহেদ সন্নাদী আছেন। তাহাতে ভৃত্য কহিল, হে রাজন! প্রকৃত 

জীহেদ্বগণ কখন কাহার দীনগ্রহণ করেন না, তবে ধাহারা জাহেদ 
নামধারী মাত্র, তাহার! দ্বানগ্রহণ করিয়া থাঁকেন। তাহাতে ভূপাঁল 

হাসিয়া, সভ্যগণকে বলিলেন॥ যখনই আমি কোন শুভকাধ্যোন্েশে 
ঈশ্বরানুরক্ত ব্যক্তিগণের প্রতি ঘয়। প্রকাশ করিতে ইচ্ছা! করি, তখনই 
আমার এই আত্মীভিমানী ভ্ত্য অবপনি বিচীরপতি হইয়া আমার 

অভিপ্রীয়ের বিপরীত কাধ্য করে। যাহীহউক, আজ হইতে তোমরা 
এমন জাহেব স্যাসী অন্বেষণ কর, খিনি এই অর্থ গ্রহণ করেম। 

পঞ্চত্রিংশ উপাধ্যান 1 

(কতকগুলি লৌক একটা বিল্পলোকে প্রশ্ন করেন হে, ভীহার। উৎসর্গ 
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রি কি অভিপ্রয় প্রকাশ করেন। তাহাতে জাবী ব্যক্তি উত্তর 
লেন যে, যদি তপস্বীগণ রুণী প্রাপ্ডেও মনোস্থিরপুর্ধধক পূর্বের ন্যায় 
তপে রত থাকেন, তাঁহ। হইলে বিধিমত কার্য কর য় ; কিন্তু তাহার 
বিপরীত কায করিলে ধর্মুবিরুদ্ধ কাধ্য করা হয়; কারণ তপন্বীগণ 

রুটীলোভে ঈশ্বরোপাসনায় প্রবৃত্ত হয় না। 

ষষ্ঠত্রিংশ উপাধ্যান। 

কৌন সন্ন্যাসী এক পরোপকাঁর ব্রতীলম্বী ভদ্রলোকের নিকট আসিয়া! 
উপস্থিত ইইলেন। উক্ত ভদ্রলোকের বাঁটীতে কতকগুলি চতুর ও বুদ্ধি- 

মানব্যক্তি থাকিতেন, সন্ন্যাসী উপস্থিত হইলে, ভীহারা প্রত্যেকে 

তাঁহাকে নাশীপ্রকার উপহাস করিতে লাগিলেন। পরে তীহাদিগের 

মধ্যে একজন ব্যক্তি, সন্ব্যাসীকে সঙ্োধনপুর্বক কহিলেন, মহাশয় ! 

আপনি একটী বক্তৃত। করুন । সন্গ্যণনী পথভমণে ও অনাহারে অভ্ন্ত 
পরিশীন্ত হইয়াছিলেন, স্থতরাং তাহীতে তিনি কিছু বিরক্ত হইয়! 

রহিলেন, আমি আঁপনাদিগের ন্যায় বিজ্ঞ বা! বক্তা নহি, অতএব 
অপনাদ্দিগের অন্থুরোধ পলনে আমি অক্ষম। তথাপি তীহারা সন্ধ্যা 
সীকে বক্তৃতা করিবার জন্য বারম্বার অন্থুরৌধ করিয়া কহিলেন 

মহবশয়। আমরা আপনার একটী মাত্র শ্লোকের ব্যাখ্য। শুনিলেই সন্ষ্ট 
হইব। লল্যালী উত্তর করিলেন, আমি ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর 
তাহাকে আবার মেজের উপরে আঁহারীস্ব দ্রব্য আবৃত্ত দেখিয়া আমার 

আহার ইচ্ছ। প্রবলভাবে উত্তেজিত হইতেছে। যুবক কোন এক কম- 
নীয়া যুবতী কামিনী দর্শনে যেরূপ উদ্মাদ হয়, আমিও সেইরূপ এঁ 
আহার পাইবার জন্য ব্যাকুল হইয়ীছি । ভাহাতে প্র ব্যক্তিগণ কহি- 
লেন, মহাশয় | মার! আপনার বাক্য শবণে নিতান্ত সনথষ্ট হইলাম, 
আপনি সচ্ছন্দে পু, আহারীয় ভ্রব্যসকল গ্রহণ করিতে পারেন। সঞ্্যাসী 
আহার, করিবার জন্য আহারীয় রুট গ্রহণ করিলে, দলপতি কহিলেন, 
মহাশয়! ক্ষণকাল অপেক্ষ। করুন, মাংস প্রস্তুত হইতেছে, মাংস আনিয়। 

দিই। স্্যাপী কহিলেন: মাংসের আবশ্যক নাই, কারণ দারুণ ধার 
সময় রুটীই প্রদান উপাদেয় 
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সপ্তত্রিংশ উপাধ্যান। 

কোন এক ব্য তাহার ধর্পোপদেশক গুরুর নিকট অভিযোগ 
করিলেন যে, তিনি কতিপয় অশিষ্ট দর্শক করুক নিতান্ত উৎপীড়িত ও 

বিরক্ত হইয়াছেন । দর্শকগণ সর্বদা উপস্থিত হইয়া) তাঁহার সময় নই 
করে, এই বলিয়া গুরুকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এক্ষণে তিনি এ ,তচ*র 
গণের হস্ত হইতে কিরূপে পরিব্লাণ পাইবেন । গুরু উত্তর কছিলেন, 
তোমাকে ধাহার! বিরক্ত করেন, তাহ'দিগের মধ্যে ধীহারা ধনহীন 

তীহাদিগকে অর্থ প্রদান কর এবং সাহার] ধনী তাহাদিগের নিকটে ধন 

প্রার্থনা কর, তাহ। হইলে আর কেহই ভোমার নিকট আসিবেন ন|। 

অধত্রিংশ উপাখ্যান। 
একজন উকিল, তীহার পিতাকে কহিলেন, হে পিতঃ | বক্তাদিগের 

বাক্য সকল কৌন প্রকীরে আমীর মনোৌগত হয় ন1, কারণ তাহাদিগের 

উপদেশ সকল তহাদিগের কাধ্যের সহিত সম্পুর্ণবপে অনৈক্য। ধনাদি 
উপার্জন আশ! ও সংশীর পরিত্যাগপুর্বক ঈশ্বরোপাশনাঁয় প্রবৃত্ত 
হুইতে উপদেশ দিয় আপনি ধনসঞ্চয় জন্য ব্যাকুলিত হন | ধর্সোপ- 

দেশকগণ স্বয্ং ধর্ম উপাঞ্জন্ের চেষ্টা না করিয়া কেবলমাত্র আপন 

আপন সার্থ সাধনের জণ্য তৎপর হইয়া নিজের সার্থ সীধন করেন, 
তবে তীহার্দিগের কর্ট্দোপদেশ সকল কেহই গ্রহণ করেন না। কারণ 

ধীহাদ্িগের উপদেশ সকল কাঁধ্যের সহিত এক্য ন। হয়, তাহাদিগকে 

জ্ঞানী বলিতে পাঁর। যার ন1। পরস্ত, যে ব্যক্তিগণ ইন্দ্রিয় সত্ভোগে বত, 

তীহারা কিরপে পরকে উপদেশ দিতে সক্ষম; তাহাতে তাহার পিতা 
কহিলেন, হে পুত্র! এইরূপ চিন্তায় আপন অন্তঃকরণকে দুষিত করা 
উচিত নহে। আল্মীভিমানী হইয়া, তুমি ধর্শেপদেশক প গুরুগণের 
নিন্দা] করিতেছ, তাহাতে বিদ্য1 উপার্জনের যে ফল, তাহার হানী 

হইভেছে। তুমি বেরূল বিশুদ্ধ ঘোষহীন শিক্ষকের অন্বেষণ কারতেছ, 
তাহাতে শ্েয়ঃলাভ হয় ন]। অন্ধগগ যেরূপ কর্দমে পতিত হইয়া. পথ- 
জমে চিৎকার করে বে, হে স্বহদস্গণ ! আলোক দেখাইয়া আমার 
. পথগ্রদর্শক হও, তুমি সেইরূপ অজ্ঞানাগ্বকারে পতিত হইয়াছে 
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ৃ পি পি লন্ডা এক ব্যবসারীর ফোকানের তুলা, কারণ, হে রূপ 

ব্যবসাকে ভ্রবোর মূল্য প্রান ন। করিলে, ব্যবসারীর নিকট হইতে 
কোন বন্ত লইতে পার না, সেইরূপ সদাভিপ্রাহে ধর্ম সভায় উপস্থিত 
না হইলে কৌন উপকার লাভ হয়না । বক্তার উপদেশ 'তীহার 

কাঁধ্যের সহিত একা হটক আর নাই হউক, তাহার উপদেশ সকল পু 

থুহণে শ্রেয়ঃ ভিন্ন হানি নাই। বদি বক্তা উপদেশ দ্বার! নিত্রিতকে 

জাঁগরিত করিয়া আপনি নি্রিভ থাকেন, ভাহীভে উপদেশ প্রাহীর 

হানি কি? 

প্রকোনচস্ভারিংশ উপাখ্যান । 

কোন ধর্পনর্ধি লৌক ধর্শসভা। পরিত্যাগপূর্বক চতৃষ্পাঁটীর সভ্য হইলে 
অমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম ফে; পণ্ডিত ও ধার্পিকের মধ্যে 

বিভিন্ন কি, যেহেতৃক ধর্শসতা। পরিত্যাগ করিতে তোমার ইচ্ছা হইল ? 

তাহাতে তিনি কহিলেন যে, ধর্ম্মপরারণগণ জলময়নদিগের জীবনের 

শ্রতি লক্ষ্য না করিয়া কেবলমাত্র কম্বল বক্ষণে যত্তুবা হন এবং 
পণ্ডিতের উভয়কেই রক্ষা! করিতে চেষ্ঠা করেন । 

চর্বারিংশ উপাখ্যান। 

কোন যধ্যপারী মধ্যপানে জ্ঞানশৃন্য-হইয়া রাজপথে শরন করি 

সীছিলেন! সেই সময় এক সন্যাপী ঁ পথে যাইতে ছিলেন, তিনিষ্রী 

. মদাপারীকে দেখিয়। দ্বণ। প্রকাশ করিলে, যুবা মদ্ধযপায়ী মন্তাকোতে- 

জনপূর্ব্বক সন্্যাসীকে সন্বোধনপুর্বক কহিলেন, হে সন্ধ্যাসি। আপনি 

খন কোন-অলাবধানী ব্যক্তিকে দেখিবেন, তখন তাহার প্রতি দ্বণা 

প্রকাশ করিবেন না, আর কোন পাপীব্য্তিকে দেখিক্পা তাহার পাপ- 

মোচনপুর্ধ্ক ভবিখ্যভের জন্য. তাহাকে সাবধান করিয়া দিবেন ছে 

বিজ্ঞবর। আমার প্রতি দ্বণা কারবেন না, 'আমার উপস্থিত অবস্থা 

. সুশ্নে আপনার. দ্বণ। হইতে পারে, বিদ্ত আমার প্রতি কঠিন ন1 হইয়া 

তা শ্রফাশ' কর! আগনার উচিত। হে শর্ডিভবর! যে হ্যি' যধর্থ 

জ্ঞাশী তিবি কখন পাপীকে দেখিয়া স্বণী করেন ন!, বরং ভার প্রতি 

বু ১ টি 
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দয়! প্রকাশ ডি থণকন, আস্ত ব অংপানি সকলের প্রতি প্রকাশ 
করিবেন, ভাহ! হঈলে আপনি যথার্থ জ্ঞানী হউতে পারিবেন রে 

 এ্রকচত্্রারিংশ উপাধ্যান। 

একজন স্বেচ্ছাচারী, এক সন্লাশীর সহিত ধিরোপ করিস! আঅকনক 

অসঙ্গত কথ! প্রয়োগ করিলে সম্যানী অতান্ত বিরক্ত হইয়া আপন 
গুরুর নিকটে উপস্থিপূর্ব্ক সমপ্ত বিষ অদেীপাস্ত বর্ণন করাজেন। 
তাহাতে গুক্ক কহিলেন, পুত্র ! সন্াপীর ধ্যষছণর নির্ধিকারের পর্িচ্ছ- 

দ্বর্ূপ, ষে কোন বাক্তি 'ই পরিচ্ছর পরিধান করে তিনি কখন দূষিত 
হইতে পারেন ন!। আর খাহারা সম্গযাসংভ শআবলছুনপুর্্ঘক সন্গ্যাসী- 

গণের আচরণ করেন শী. আাহাদিগের বিপক্ষের অন্ভাধ নাই। যেমন 
সামানা একখণড প্রস্তর রহৎ নর্দীর জলফে ঘোলা করিতে পারে নম, 

“ঈস্গ খর্শপরাষণগণ সামীনা কারণে মন্বোকষ্ট ভোগ করেন নখ। 

"1 মিনি যাহা বনুনন? কেন, স্ভাহা সা করিয়। তাহাকে ক্ষমা 

কবরও, তাহ! হইলে তুমিও মাননীয় হইবে | আমর সকলেই এক- 

দিন ভূশায়ী হইব, অভএব ভূশারী হইবার পূর্বে স্থাতকারন্যার হও 
আমাদিগের উচিত। 

দ্বাচত্বারিংশ উপাখ্যান | 

পাঁঠক ! এই দিক্ললিখিত গল্পশীর প্রতি যনৌধোগ করুন। 
কোন একসময্ব বোকদীদনগরে, নিশীন ও মুসরী উভয়ে বাধামুবাদ 

উপন্থি হয় । নিশান হস্ীকে সন্বোধমপুর্কক কহিল ভাই! তোমায় 

আমার এক বিদ্যালয়ের ছাত্র, কিন্ত আমীর ছুরদৃ্ক্রযে চিরদিন সম- 
ভাবে দুঃখভোগ করিতেছি, '্মার তৃমি সুখে ফালাতিপাত করিস, 

ইহার কারণ কি? এই দেখ ভাই ! দিন নাই, রাত নাই সফল সমক্বে 
অমভীবে আমা পরিতীম করিতে হইতেছে । আমার কাঁধ্যের সময় 

নিরূপণ নাই। দুর্গ আফ্রমণভয়ে সর্বদাই আমার হৃদয় কষ্পিত। 
ধুলারাশির কইভোগে আমার জীবশ উৎপীড়িভ হইতেছে। সকল সময়ে : 
প্রবলাতুর গতিতে ..আমার ষত্তক শুরনীয়মান। আমার কষ্টের সীম! 

নাই। আশার তুমি পুরম সুখে, কালযাপন করিতেছ। তোমার গৌরবের 
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সম নাই । তুষি ূর্ণশশ*রের নায় বাজি ফলে শোক্মান মি 

খাক! যুষক যুদতীগণ ভোমার আয় গহখপুর্বাক জা দাবীর 
কোলে বিষ্বামলাভ করে. ভাহার] 'তাগীকে কা ষ্র রি »:রাত- 

ছেন। আমি নীচ ভৃভাহত্তে "অর্পিত হঈমন্ি, /ফত শাক বত 

করে নাঁ, আর তুমি উত্তম দীপ দ্বারা চইলা পি শু রি ত হই- 
তেছ | দিষাঁভাগে বিষম কর | ামি দেখিতে, এই - সুখের সীমী: 

নাই। মুসরী উত্তর করিল, ভাই | তুমি যাহা ষাহ। ক, এজলই সতা, 

কমার শুখের অভাব লাই স্বীকার করি, কিন্কধ আমি ষেএক ইভান 

করিতেছি, ফোধ হয়, জগতে তাহার 'অশেক্ষা অধিকতর কের পিষয়, 

দ্বিভীয় নাই? নীচের সহিভ আমার মস্তক আর, দেখ ভাই! যা" 

হাফে দিবারীজ মীচের সহিত আবদ্ধ থাকিতে হয়, তাহার ন্যায় দুঃখী 

দ্বিতীয় কে? অভএব তুমি আমার অপেক্ষা ক)তোগ ফরিভেছ, মনে 

করিয়? চুইখিস্ত হইও ন।। 

ব্রচত্বারিংশ উপাখান। 

এক ধর্শাপরারথ ব্যক্তি, একজন মল্লযোদ্ধাকে ক্রোধে উদ্মদি হইয়া 

মর্থ হইতে ফেণ নির্গত করি ভেছে, দেখিয়], তাহাকে জিজ্াঁস। কম্মিলেল, 

ভোমার এ রাগের কারণ কি? সেবাক্তি কহিল ব্েণকোন ব্যক্তি তাঁ 

হাঁকে গাণ্ল দেওয়াতে সেএকপ উদ্ডেজিত হইয়াছে । ভাহীতে খর্শনি 

পরারণ কহিলেন, কি আশ্চর্য ! তৃমি ঢুই আড়াই মনবহন করিতে 
পার, কিন্তু একটা কথা ঘহম করিতে তোমার এত কষ্টবোধ হই ইল? 

তুমি বলবান, কিন্তু তোমার সাহস কা সংপ্রবৃত্তি নাই অতএব তোর ূ 

ন্যায় পুঙ্ষষে ও জ্ীলোকে কিছুমণতর খিভিন্ন নাই। তুমি: ধলে যেন্নপ 
রাতের শু ধরিত্বা ঘুবাইতে পার, সেইরূপ সাহস দেখাইতে ও 
সহ্য করিতে শিক্ষা করিয়া মন্ষ্যনামের গরিম! রক্ষা করিতে চেষ্টা জর ?, 
অন্ুধ্যগণ পঞ্চসৃভ হইতে উৎপন্গ হইয়াছে, 'আঁলার সময় ইিপ্থিত্ভ 

হইলে সেসব পঞ্চভূত সকল মন্ুষাগণকে তাাগ করিফে, তখন আবার 

| মন্যাগণ ধুলায় ধুষরিত হইবে, ভবে সামান্য কারণে ঘস্ত কেন? 

সথতিকাডুলা ইয়া মনষ্যাথ রঙ্গ ক কর। রি 
তু ঞ 

. পে রাবার রজাগাপজ 
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রর  চ্হুচতাবিংশ, উপাখ্যান? 

োিকিরননারগ বীর করিল | 

যে, তীহাদিগের সাফিনামক ভ্রাতৃগণের চরিত্র কেষন? ভাহাতে পণ্ডিত 

কহিলেন, এরূপ কথিত আছে বে, তাহার আপন বিষত্ে নিতান্ত 
মনোযোগ, বন্ধূগণের অভিলাষ পূর্ণকরণে তৎপর । পর্ডিতগণও বলেন 
মে তামাদিগের ভাঁতৃগণের কার্য সকল তোমাদিগের প্রতি নির্ভর 
করে? তৌমাদিগের ত্যাগ করিয়া ফাহারা কাধ্য করেন তহার! 
ততামাদ্িগের ভাতা হইতে পারেন ন। যাহার! 'তোমাদিগের জন্য 
কাতর না] হন, কিন্বা ধাহার! তোমাদিগেঁর উপকার ন! করেন, তাহার! 
কখন বন্ধু হইতে পারে ন!, এবং যে সকল আত্মীয়গণের ধর্শিয় নাই, 
তহাদিগের সহিত আঁস্বীয়ভা বা রাখিয়া বরং বিচ্ছেদ করাই শেয়ঃ | 

আমার ঘেশ করণ হইতেছে যে, এক সময়ে' এক পণ্তিভ বলিয়াছিলেন 
যে, আমাদিগের ধর্মপুস্তক কোরাঁণে এরূপ কখিত আছে যে, অপর্ঘ্া- 

চারকণের সহিত কখন আম্মীযুতা করিবে না! অতঞব হে ভ্রাভঃ ! 

বন্ধু নির্বীচনকালে তাহার স্বভাব প্রতি লক্ষ্য ও বিচার করিয়! তাহার 

সহিত বন্ধুত্ব করিবে । | 

পচা উপাখ্যান। 

| বোগঘাগগ নগরে এক রসিকব্যক্তির এক পরুষ সুন্দরী কন্যা ছিল! 
। তিনি এ কন্যাকে এক চর্স্কারের হতে সমর্পণ করিলেন । এ নীচ 

্বভাব চর্দরকার অত্যন্ত কঠিন সায় ব্যক্তি ছিল, সে একদিন নিশা 

কানে তাহার সংবশশিবী ওষ্ে এরূপ দংশন করে যেঃ হতভাগ্য 

কন্যাীর ওঠ হইতে শোণিত নির্গত হইতে লাগিল। পরদিন পরাতে 
ুসিকপুরুম ক্দাপন ছৃহিভার এরপ ছু্গতি দর্শনে, তিনি শ্বরং আপন 
কাসাভার. নিকট উপস্থিত হইয়া কহিলেন, বৎস! তুমি অতি অনুপ. 
খুকত ব্যক্তি আমি জানিনা যে, ভেৰার দত্ত কি রুপ! তুমি চর্দন্ঞানে 
আমার বন্যার ভষ্ঠে দহন করিয়া, শোণিত নির্ভ করিয়ীছ। যাহউক,, 
ভোষার এরপ দভভাৰ্.পরিবর্তসে যত্বান হও, -কাঁরপ অনুষ্যগণের সবন্তাব 
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ক] অভ্যাস একবার গৃঢমূল হইলে ইহজব আর পার বন হয়! 1 
ত্যুসময়ের সঙ্গীহ | এ ৯ 

ষষ্ঠ চতারিংশ উপাখ্যান । 

এক ব্যক্তির এক কন্যা! ছিল। কন্যাটী অত্যন্ত কুৎসিতা, কন্যাটী .. 

ববাহের . উপযুক্ত! হইলে ভাহার পিভা প্রচুর পরিমাণে ধন দানে 
কার হইলেও, কেহ ভাহাকে গ্রহণে স্বীকার করিল না। কুৎসিত। 
মণীগণ নীনা অলঙ্কীরে ও বসন ভূষণে ভূধিতা হইলেও অভিলাষ- 
য়া হয় না, স্ৃতরাঁং কন্যাটীর বিষাহ হওয়া নিতান্ত ভার হস্য। 
/ঠিল। তখন তাহার পিতা নিক্রপার হইয়। এক অক্গের পহিত 
নণটীর বিবাহ দিলেন। শুনা বাঁয় যে বিবাহের পর এক বৎসর 

ধ্যে সিংহল দেশ হইতে তথায় এক চিকিৎসক আসিয়। উপস্থিত 

ইলেন। এ চিকিৎসক চক্ষু রোগ সম্বন্ধে অত্যন্ত উপযুক্ত ছিলেন, 
মন কি জম্মাঙ্গের চক্ষু উত্তম অবস্থায় আনিয়! তাঁহার দর্শন শক্তি 

টার দর্শাটিতে পারতেন । তখন এ দেশবাসীগণ কন্যাটার পিতাকে 
চহিলেন, আমাদের দেশে অক্গরোগের উপযুক্ত চিকিৎসক আঁসি- 
1ছেন, তবে কি জন্য তিনি তাহার জামাতার চক্ষু প্রাপ্তির জন্য 

চষ্টা না! করেন। তাহাতে তিনি কহিলেন, কুৎসিত রমণীর অন্ধ 
শীমীই উপযুক্ত, কারণ দিব্য চক্ষু সম্পন্ স্বামী ভাহার কুৎসিতা৷ স্ত্রীকে 
[ণ করিয়া পরিত্যাগ করিতে পারেন । আমার কন্যা নিভা্ত কুৎ- 

সতা, আমার জামাতা চক্ষু প্রাপ্ত হইয়। আমায় কন্যার রূপ দর্শনে 
বরকত. হইয়া পাঁছে ভাহাকে পরিত্যাগ করেন, এই ভয়ে আমি 

শামার জামাতার চক্ষু প্রাপ্তির বিষয়ে যু করি ন1। * 

সপ্ত5ত্বারিংশ উপাখ্যান | 

কোন এক নরপাল সঙ্্যাসী সভাতে ঘৃণ! করিয়াছেন, লল্লাপীফিগের 
ধ্যে একজন তাহ! জানিতে পারিয়! নরপালকে সক্বোধনপূর্বাক কহি-. 
শন, ঘে রাজন! যদিও আপনি বাক্য গৌরবে আমাদিগের অপেক্ষা, 
নেক শ্রেষ্ট: কিন্ত স্থির জানিবেন, আমার প্রন্কত হুখ, সন্তোগে 
শপনার' অপেক্ষা "নেক ভরেষ্ঠ। বৃতযাকীলে আপনি আমাদিগের 



... শ্রহপপূর্বক ঈশ্বরোপাসনায় দিন যাঁপন করেন, তাহারাই প্রকৃত 

থপ এ বাঙ্গাল! গোলেস্। | 

সমান অবস্থ। পাইধেন, আবার পুনকখানের সময়ে আমরা আপনার 

'অপেক্ছা ননোতরম হইব । তাহার প্রমাণ ভীবণ করম | ষে সমব্ধে মহীন 
পালগণ কোন সান্রজ্য জনন করেন, তখন তাহারা স্বাধীনভাবে 
রাজ্যের স্বখ-সম্তোগে সমর্থ হন, এবং মনে করেন দরিব্ সম্গ্যাসীগণ 
নানাকঃ ভেখগ করিতেছেন। কিন্তু মহারাজ । সন্নাধশীদিগের লো 

নাই; তীহাও। সামান্য অর্থপাঁলপায় লালায়িত নহেম, তীহার। স্থির 
জানেন যে, তাহার] যখন নর-যোনিতে ভদ্মগ্রহণ করেন, তখন তাহার! 
সঙ্গে করিয়া কিছু অশনেন মী, কিছু! যখন ইহ জগত ত্যাগ করিবেন, 

তখন কিছু সঙ্গে লইয়। যাইবেন ন1। যদিও প্রকৃত সন্্যাসীগণ সর্বদ। 
মস্তকমৃণ্ডন করিয়! ছিন্নবন্জাদি পরিধানপূর্দক জঘণ করেন, কিন্ত 

তাহাদিগের মন উচ্চ আশ] পূর্ণ, তীহারা জিতেন্দিয় সত্যপরায়ণ।; 
এই জগত পরিত্যাগ করিবার পুর্নে আমাদিগের ধম সঞ্চয়ে ইচ্ছা 

হয়, কিন্তু উদ্াপীনদিগের সেচিস্তা নাই, অভএব বিবেচন! করিয়া 
দেখুন, চিস্তীশৃন্য ব্যক্তিগণ কত ত্বখী। অণর দেখুন, মহীপাঁলগণ 

জয়লাভ আশায় সর্ব কলহ বুদ্ধি ফরেন, কিন্তু উর্দাসীনগণের সহা 

গুণ খাকার় তীহার| কলহ নিবারক হইয়ী ছন; নরপালগণের চিন্তা 
যে, কিরূপে কোন দেশ জয় করিয়! আপনি রাজত্ব ও আধিপত্য 

_ বিস্তীর করিবেন, উদ্বাসীমগণের চিন্তা যে কিরূপে দেই অচিস্তমীয়| 
 চিস্তামণি পরমপুরুষকে প্রান্ত হইয়।, পরকালে নিশ্চিন্ত শীন্ত নিকে 

তনে গমনপুর্ধক শাস্তিদ্বাতার শান্তিদ্থথ সম্ভোগে সমর্থ হইবেন। হে 
রাঙ্জন্ ! চিন্তা করুন যে, কে নিশ্চিম্ত এবং পরম সুখী | 

_ ন্বাজন। যে সঙ্নযাপী উত্ত কাঁধ্য সকল করিতে সক্ষম, ধাহারা অন" 
.. হারী দরিদ্র দর্শনে আপন আহার ত্যাগ করির1 দরিতের উদর পু 
করান, এবং বাহার! জিতেম্ির হইয়া দয়াদি সংগ্রবৃত্তিগণের আশ্রয় 

শশী শি 

_. জঙ্্যাসী ও সখী, কিন্তু ধাহারা ভেকধারী, এবং উল্ত কাধ্য সকল 
ূ এ করিতে অক্ষম, কম্বলাসন আশ্রয় করিয়াও ঈশ্বর প্রাথনায় অমনোযোগ 

রা করেন তাহারা ভণ্ড, অতএধ হে-রাজন্ধ। যি প্রত হুখলাতে ইচ্ছা 

থাকে, | ভেরুখা ২ আড়ঘর ও ধনাশ! ত্যাগ রুরুন |] রা ণ : 
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এক! আমি এক নল প্রকটিত গোলাপের তাঁরা সামান্য বাসের 

শাহত আঁনগ্ধ দখিক্। নিতাস্্ আশ্চধা হইলাম, এবং গোলাপকে. 

সন্বোধনপূর্ক কহিলাম. 'গাঁলাপ। তোমার নাচ ঘাসের সংসর্গে.. 
থাকা কি উচিত? তাঠীতভ ঘাদ রোদন করিয়। কহিল, মহাশয়! রী 

আপনি ক্ষান্ত হউন। যদ্বণ "আমার বিশেষ কোন গুণ নাই, সৌরত রঃ 

নাই সত্য, কিন্তু শীমিও পরযপিত। পরমেশ্বরের তৃত্য, তিনি আমা- 

কেও স্থা্ট করিয়াছেন আমিও সময়ে সম"য় জগৎপতির অসীম মহিমা 

'বীর্ডুম করিয়া! থাকি, সেইজন্য গোলাপ আমাকে আশ্রয় দান করি- 
'যাছটেন। ঈশ্বর যেমন তাঁহার নিরাশয়, দীন সন্তানকে রক্ষা করিয়া 
খাকেন, নেউরূপ জন-সমাজে আদরণীয়, দয়ার চিত্ত-ব্যকিগণও 

দীন হীনগণক্ষে আতায় ধান করেন। আর প্রচীন কাল হইডে জন- 

সমাজে এরপ প্রথ' চলিয়া আসিতেছে যে, বৃদ্ধ ভৃত্যকে কেহ কথন 
পরিত্যাগ করেন ন।, প্রাচীন দাঁপ বৌরতর বিপদ জালে জড়িত হই- 

লেও তাহাঁকে উদ্ধার করিয্র থাকেন। এইরূপ বলিয়া! ঘাপ ঈশ্বরের 

নিকট প্রীর্থনা করিল, হে ভগবন্! আপনি জীবগণ দ্বারা এই 
পৃথিবীকে সৃশোভিত করতঃ এল্সণে ভাহাধিগকে স্বাধীনতার ঘাস 

করিয়া তীঁহাদিগের সখ বৃদ্ধি করুন। পরে প্রাণিপুগ্তকে উল্লেখ 
করিম কহিল, হে ঈশ্বর-পুত্রগণ ৷ তোমর! সকলে সৎপখগণ্মী হও | 
যেব্যক্তি নিতীন্ত হতভাগা; সেই কেবল এ পথের পথিক হইতে সমর্থ 

ইয় না! | | 

ঞকোনপঞ্চাশৎ উপাধ্যান। 

কতিগন্ন ভা এক বিজ্ঞ বডির নিকট উপস্থিত হইয়া জিক্কাসা ৃ 

করিলেন যে, সাহস এবং দীনশীলতা, এই উভয়ের মধ্যে কোনটী 
শ্রেষ্ঠ? বিজ্ঞ ব্যক্তি কহিলেন সাহস ও দবীনশীলতা, এই উভয়ের 

গধ ভিন্ন ভিন্ন, স্থৃতরাং এ উদ্ভয়ের তুলনা হইতে পারে না, তবে এই রঃ 

পধ্যস্ত বলা যার যে, যে ব্যক্তি দানশীল, তীহার স'হস না হাতির রি 

বিশেষ ক্ষতি হয়না । “বাহারামের” গৌরক্ত্তে লিখিত আছে যে? 



৮. টা টু বঙ্গালা গোলেস্তা। 

পি বা হস্ত ধলবানের বার অপেক্ষা অধিকতর শক্তি ধারণ করে 1” 

 খফিও দয়নীল হাতেমতাই দীর্ঘজীবী হন নাই, কিন্তু তীহাঁর চির, 
স্মরণীয় মাম আজও পব্য্ব মনৃতনয়গণের হদয়-ক্ষেজে দেদীপ্যমীন 

রহিয্বাছে। কৃষকগণ কর্তৃক দ্রাক্ষালতার শাখ। প্রশাখা সকল চ্ছেদ্নে 

যেরূপ তাহার শাখা প্রশীখার হীস না হইয়া ক্রমশঃ বৃদ্ধি প্রান্ত হয়, 
সেই রূপ দীন হীন নিরাশ্রয়গণকে ধন দানে অর্থের বৃদ্ধি ভিন্ন হজ 
হয় না, অতঞব ভোমর। সকলে ঘরিত্রের দরিড্রতা হরণের জন্য 

পন ভপীর্জসের শাংশের একাংশ দান করিষে। 
শপ পিস 

তৃতীয় অধ্যায়। 
লহ আজাব 

সন্তোষের উৎকর্ষ। 

প্রথম উপাখ্যান। 
আফরিক! দেশীয় এক সম্াঁসী, আলিপে। নগরে রেশম ব্যবসায়ী" 

গণের আবান স্বানের কৌন এক গঙ্গীতে উপস্থিত হইর1 ব্যবসায়ী 
গণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, মহোদ্য়গণ। যদ্দি মচ্গষ্যগণের মধ্যে 

কাহার প্রকৃত বিচার করিষার ক্ষমতা থাকে,স্নঅর্থাৎ যদি ফেহ আপন 

বিচার করিবার শক্তি বারা বুঝিতে পারেন যে, কোন ভিক্ষাজীবী 

কি প্রার্থনায্ন কাহার নিকট কোথায় উপস্থিত হইয়াছেন, এবং যদি 
কেহ ধনলোভী না থাকেন. ভবে আতর কাহার দরিত্রত। জনিত কঃ 

_ খাকে ন1। হে নির্লোভগণ + ইহজগতে নিলেণভগণের কোন বস্রই 
অভাব নাই, আপনার! যে সকল সংগুণে ভূষিত, আমাদিগকেও 

ৃ মেই স সকল গুণে ভূষিত্ত করিয্বা আমাদিগের দরিদ্র হরণ টা | 

দ্বিতীয় উপাখ্যান 

ভাবার কোন এক ভর্্র লোকের ঢুই সন্তান শনি ছু 
সন্তানের যধ্যে একজন ধিদ্যাঞ্ঘন দ্বারার সেই সমস্সের পণ্ডিতমপ্তলীঃ 
বধ্যে একদন প্রধান ব্যক্তি বলিয়ু! খ্যাত হইগ্নাছিলেন, 'আর ্মপরট 

কি প্রচুর নোপার্জনে জমে সেই দেশের রাজ হইল়াছিলেন।, রি নি 
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ূ রাজ। ৪ তিনি সাহার সহোদরকে পি অবজ্ঞা ও বা 
করিতেন, এই রূপে এক দিন তাহার ভ্রাতাকে কহিলেন, আমি ধনোপাঁঁ 

জন করিয়। অধিপদ্ধি হইয়াছি, আর তুমি বিদ্যাপাঞ্জন করিয়া কি ফল 
লাভ করিলে? বরং ঘিন দিন তোমার ছূরবস্থার শেষ হইতেছে । পণ্ডিত 

ভ্রীতা কহিলেন,তুমি ধনোপার্জনে সাধানা রাজা হইয়াছ মাত্র/কিন্ত শামি 

বিদ্যপাঞ্জনে পরম পুরুষ করুণাময়ের প্রিয় ও প্রশংসনীয় পাত্র হইয়াছিঃ : 
জন-সমাজে আমার আদর করিবে । তুমি কেবল ফেরে! আর হাম. 

রাজাদিগের অংশ পাইষে, আর আমি জ্ঞানী ও ভবিষত্বভাদিগের.. 
উত্তরাধিকারী হইব। যে বোল তার হুল, মাঁনবগণকে বিদ্ধ করিয়া 
যাতনা প্রদান করে, আসি সেপ তীক্ষ স্বভাবযুক্ত বোলতার স্বরূপ নহি, 
শীস্তম্বভীববিষিই পিপীলিকা, যাহার! প্রা মন্ষ্যের পদতলে পড়িয়া 

জীবন নষ্ট কবে, আমি সেইরূপ পিপীলিকীর তুল্য শাস্তত্বভাববিশি্, 

আর তুমি বোল তার ন্যায় অত্যাচীরী,এক্ষনে বিবেচনা করিয়া দেখ যে, 
কে অধিক প্রশংসনীর ? বিদ্বান সর্ধাস্থলে আঁদরণীয় হন, আর ধনবান 
ভুপতি কেবল স্বদেশে মীননীয় হন। অতএব আমি সর্বন্ধ প্রশংসা পাইয়া 
খাঁকি, এক্ষণে দেখ, কে অপিক সৌভাগ্যশীলী। 

তৃতীয় উপাখ্যান। 

একজন উদ্দাপীন দীনদুঃখী অপেক্ষা কষ্টভোগ করিতেন। তাহার 
পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন ব্যতিত কখন উত্তম অবস্থায় দেখ যায় নাই। উাখার 

মুখে পর্দা এই পদ্যটা শুনা! যাইত। 
৫ বাসী অন্ন, ছিন্ন বস্ত্র হথখতর হয় । 

ৰ পরদ্বার স্থিত তবু কভু ভাল নয় !|” যি 
একদিন তিনি দীনভাবে পথে ভ্রমণ করিতেছেন, এমন সমন্ব তাহাকে কে. 

এক ভত্তলোক দেখিয়! কহিলেন, মহাশয় ! আপনি এই স্থানে কিছু-: 
কাল অপেক্ষা করুন, এই পথে একজন দয়ীর্রব্যক্তি আসিতেছেন, তিনি: 
আপনার এ অবস্থা দর্শনে আপনাকে বিলক্ষণ অর্থ সাহাধ্য করিতে 

. পারেন। তাহাতে ভিনি কহিলেন, আমি কাহার সাধ্য প্র্থন। করি, 

না, কারণ ধার্শিকের আতন্স লইন্া স্বর্গারৌহণ করা শ্রেয়, তথাপি 

ৃ পরের দায়ে আপন খীবিক। ির্বাহ করা কোন ক্রমেই খিখে নহে। 
0৯0: 
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চতুর্থ উপাধ্যান 

-. পারস্দেশীয় কোন এক নরপাল মত্তফ1 মহন্ম্দের নিকট এক বিজ্ঞ 
. সুধীর চিকিৎসক প্রেরণ করেন। প্র চিকিৎসক আরবদেশে উপস্থিত 

হুইপ! কয়েক বৎসর বাস করিলেন, কিন্তু কেহই তাঁহার গুঁষধধ সেবন 
করিম! গুণ-পরিচয় গ্রহণ করিলেন ন। দেখিয়া, একদিন তিনি কোন 

বিজ্ঞ ভবিষ্যত্বক্ত। মহান্মদের নিকট যাইয়া অতি বিনীতভাবে কহিলেন, 
মহাশয় ! পারশ্যদেশের অধিপতির আদশান্থপারে, এ দেশের পীডিত- 

দিগেকে উষধ দ্রান করিবার জন্য কয়েক বৎসর বাস করিতেছি, কিস্ক 

আমার ওঁস্ধ ব্যবহার কর! দূরে থাকুক. আজ ও পধ্যস্ত কেহই আমার 
অনুসন্ধান গ্রহণ করিল নাঃ এক্ষণে আমি কিরুপে স্বকাধ্য সাধন করিতে 

পারি, তাহার উপায় বলিয়ী বাধিত করুন| তাহতে বিজ্ঞ মহপ্মদ্দ কহি- 
লেন, এ দেশের অধিবাসীদ্দিগের এই নিয়ম যেক্ষুধায় অতিরিক্ত ভোজন 

করে না এবং ক্ষুধা ন। থাকিলে অতি উত্তম খাদ্য পাইলে ও আহ র করে 
না। অতএব কাহাকে ও পীড়াজনিত ক্টভোগ করিতে হয় না? 

চিকিৎসক কহিলেন, স্বাস্থ্য ভোগ করণের এই নিয়মই বটে, 
মন্দাগিতে আহার, কিন্বা ক্ষুধায় অতিরিক্ত ভোজনেই পীড়া জন্মে, 
এবং প্রীণিগণ এই কারণেই অন্পজীবী হইয়া অকালে কালের 

শাসনে শাসিত হয়। যাঁহাহউক মহাশয়! আমায় এক্ষনে বিদায় করুন, 
কারণ যখন এদেশের লোকেরা স্থাস্থ্যরক্ষ। বৃদ্ধি করিবার উপায়, আপন 
হইতে উভীবন্ণ করিয়াছে, তখন আর চিকিৎসকের আবশ্যক কি? 

রী বলিয়া! তিনি তথা] হইতে প্রশ্থখন করিলেন। 

পঞ্চম উপাখ্যান | 

;. কোন এক ব্যক্তি দারুণ নীড়ার ধাতনায় নিতাস্ত কাতর হই্বা দেব- 
; ভার নিকটে মাননা করিলেন যে, তানি সুস্থ হইলে ভক্তিসহ দনেরতা- 
দিগের পুজ| দিবেন, তাহা দেখিয়া! এক ব্যক্তি তাহাকে এই. উপদেশ 
ছিলেন যে, তুমি কেবলমাত্র আপনার ফৌষে কঃ পাঁইতেছ, যদধি তুমি 
আহার সন্ন্ধে সাবধান হও তাহা! হইলে আর কষ্ট পাইতে হইবেনা। |. 
ননদায়িতে াহার কয! ।ক্কুণার অতিরিক্ত ভোজনেই পীড়ার উদ্ভব ॥ 
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বষ্ঠ উপাধ্যান। 

আশরষদেনীয় « বানুকান » ইতিহাসে কথিত আছে যে, কোন সময়ে. 
এক ব্যক্তি আরফদেশীয় চিকিৎসককে জিজ্ঞাস করেন যে, একদিনের 

মধ্যে কি পরিমানে আহার করা৷ কর্তব্য? তাহাতে চিকিৎসক উত্তর 
করিলেন, শত ভোলা পরিমাণের খাঁদা আহারে যথেষ্ট হয়। তাহাভে 
ধ দেশের ভূপ'ল কহিলেন মহাশয় ! আপনি কি বলিলেন? এত অল্প : 

আহারে কথন কি মম্ুষ্যগণ বলপ্রীপ্ত হইতে পারে? চিকিৎসক কহিলেন 

যে, যদি কেহ স্বাস্থা ও শরীরের স্ব্টপুইত! লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, 

ভবে লইরূপ নিয্বষি ত আহার ছারা সাস্থালাভে সমর্থ হইবেন । অধিক 
আহারে পীড়া জ্মে, মানসিক চিন্তার সহিত শরীরের এত দূর নৈকট্য 

সমন্ধে যে পীড়া উপস্থিত মন চাঁঞ্চলা হইয়া মাসিক চিন্তার 

কমতাস্ব হাঁস হয়, এবং সেইহেহু পীড়াকালে আমরা পরমপিতাঁর কোন 

কার্ধা করিতে সমর্থ হই নাঁ, কিন্নপে আরগ্য লাভ হইবে সেই চিন্তায় 

ময় থাকি, পরম পিতাকে স্মরণ করিতে সময় পাই না, তাহাতে এই 

ফল লাভ হয় যে, আমর! ইহ জগ্ষে পীড়া যাতনায় কষ্ট পাই, এবং পরে 

ও জৎপতির দ্বারে দণ্ডনীয় হইয়া নরক যাতনা ভোগ করি। ধাহুর। 

নিপ্পমিত আহার ঘারা। শরীরকে সথুন্থ রাখিতে পারেন! তাহারা হুথে 

০০০০০ চিন্তা কক্পিতে ও সমর্থ হয়। | 

নণ্তম উপাখ্যান । 

খোরাশানদেশীয ছুই সয্াপীতে পরম্প্থু এরপ প্রণয় ছিল যে, 

ভাহাদিগের মধ্যে কেহ ক্ষণকাঁল জন্য পৃথক থাকিতে পীয়িতেন মাঃ: 

সর্ঘদাই দু দুইজনে একত্রে ভ্রমণ করিতেন। এ উভয় সম্্যাসীর মধ্যে. 

একজন দুর্ধল এবং অন্য জন বলবান ছিলেন । দুর্বল য্য্তি ছুই দিম 
পর্যন্ত কিছুমাত্র আহার না করিয়া থাকিতে পারিতেন, কিন্তু বলবান 

.জন্ত্যাসী দ্বিবসের মধ্যে তিনবার আহার করিতেন, এক মুহূর্ত জন্য 

অনাহারে খীকিতে পারিতেন.না। এক দিম এ উভয় সনস্যাসী. ভ্রমণ 

করিতে করিতে এক অপরিচিত নগরে উপস্থিত হইলে, $ নগর-রক্ষকগণ 
.ভাঁহাধিগকে গুপ্তচর জানে গৃ করিল এবং রাজাক্ঞানুপারে তীহাদিকে 
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কারাগারে লইয়া এক ঘরে পুরিয়া ঘরের দ্বার কিনেন একবারে . 

কদধ করিল। পরে পক্ষান্তরে প্রকাশ হইল যে, তীহারা গুপ্তচর নহে, 

প্রকৃত সন্াসী; তখন তীহাদিগের মুক্তির জন্য দ্বার উদব্যটিত হইলে, 
রক্ষকগণ দেঁখিল যে, প্র উভয়ের মধ্যে বলবানের মৃত্যু হইয়ণছে, এবং 
দুর্বল ব্যক্তি জীবিত আছে। এই বিপরীত ঘটন? প্রকাশ হইলে সকলেই" 
আশ্র্যান্বিত হইলেন পরে এক পণ্ডিত বিশেষ অনুসন্ধান ছ্বার! 

প্রকৃশ করিলেন যে, এ বলবান ব্যক্তি অতীব আহারী ছিলেন+ সুতরাং 

আহার না পাইয়া] বলধানের মৃত্যু ঘটিঘ্বাছে, অপর ছুর্বল ব্যক্তি অল্প 

আশহারী, এমন কি দুইদিন পধ্যত্ত অনাহারের বিলক্ষণ সুস্থ অবশ্থায় 
থাকিতে পারিতেন, একারণ তাঁহার জীবন নষ্ট হয নীই। অতএব অল্প 

আহারী ,হওয়া আবশ্যক, কারণ দুরবস্থা উপস্থিত হইলে আহার 
অভাবে কষ্ট পাইতে হয় না । 

অফম উপাখ্যান । 

কোন এক জ্ঞানী ব্যক্তির পুত্র অথিক আহার করিত বলিক্বা, তিনি 

তীহাঁর পুত্রকে সর্ধদী এই বলিয়। উপদেশ দিতেন যে, বৎস! অধিক 

আহারই পীড়। উৎপত্তির প্রধান কারণ, অতএব তুমি লোৌভপরবশ হইয়৷ 

অধিক আহার করিও ন|1। তাহাতে পুত্র বলিত, পিতঃ! ক্ষুধাতে 

শরীররে পুষ্টী সাধনের হানি করে। ক্ষুধীর যাতনা সহ্য করা অপেক্ষা 
মৃত্যু শ্রেয়ঃ আপনি জ্ঞানীগণের এই উপদেশ বাক্য শীবণ কয়েন নাই 
কি? তাহাতে পিতা! কহিলেন; পুত্র! আমরা আহার করি, ইহা 
ঈশ্বরের নিয়ম বটে, কিন্তু তাহার এরপ ইচ্ছা! নহে যে, আমারা এরূপ 
আহার করি, ষাহীতে আহারাস্তে কষ্ট পাইতে হইবে । শরীর পৌঁষণার্থে 
আহার কর! আবশ্যক, কিন্ত স্ুধায় অতিরিক্ত আহার করিয়। পড়ার. 
যাতনা ভোগ করা, কিছা একেবারে আহার ত্যাথে ঈটারা বল হানি 
করা উচিত নহে। পু 

নবম উপনযান। । 

ফোন মাড়ি এক পীড়িত ব্তির অভিলাষ দিতে সী করিলে রঃ 
তান ন. কহিলেন, আমি খন পীড়ার বাতানা |-ভোগ করি. তখন. অমীর 
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কৌন বিষয়েতেই ইচ্ছ। থাক না। আর যখন ্গ খাঁকি তখন অনেক 
আশ ও ইচ্ছা উপস্থিত হয়, অতএব আমীর ইচ্ছা যে, আমি নিরাশয় 
হইর়। সুস্থ থাকি। 

ঘশম উপাখ্যান । 

একদল স্থৃফিজাতি ওয়ীসিট নগরস্থ এক মাংসবিক্রেতার নিকট মাংস 
ক্রয় করিক়া ধ গ্রন্থ ছিলেন । এ মাংস বিক্রেত। প্রতিদিনই হুফিদিগ্রের 
নিকট উপস্থিত হইয়া আপন প্রাপ্য আদায়ের নিমিত্ত নানারূপ কটুক্তি 
করিয়া যাইত। স্থফিগণ মাংস বিক্রেতার বাক্য যন্তরণীয় অস্থির ও দুঃখিত 
হইলেও, ধ্যযাবলদ্বন ব্যতিত তাহাদিগের অন্য কোন উপায় ছিল না। 

এ স্ুফি সম্পদীয়ের মধ্যে এক ধার্ট্িক ব্যক্তি কহিলেন, যেরূপে হউক 
মীংসবিক্রেতার খণ পরিশোধ করা সর্কোোতভাঁষে উচিত $ আর উহ'র 

বাক্য যন্ত্রনা সহ্য হয় না। আর ভবিষ্যতের নিমিত্তও সীধন হওয়! 

উচিত, আর যেন ক্ষুধানিবুত্তির জন্য কাহার খণ গ্রন্থ না! হওঃ কারণ 

যেরূপ কোন মহিপতির পদ্ধাতিকের অহিতাচার সহ্য কর। অপেক্ষা 
তাহার দয়ার আশ। ত্যাগ করা শ্রেয়, সেইরূপ [ক্ষুধার যন্ত্রণ। নিবারণ 
জন্য খণ গ্রন্থ হওয়ী অপেক্ষ! ক্ষুধায় জীবন বিসর্জন দেওয়! ইনি 

ভাঁবে শেয়। 

গরকাদশ উপাখ্যান । 

তাতারদিগের যুদ্ধে তীহাদিগের বিপক্ষ কোন এক ব্যক্তি দণরুণ, 

আহত হইয়া অত্যত্ত কষ্ট ভোগ করিতেছে দেখিয়া, তাহীকে এক ব্যক্তি: 
কহিলেন, এই নগরের এক বগণিকের নিকট অতি উত্তম এক মলম আছে, 
যদি তুমি প্রার্থনা করিক্না তাহার কিয়্ধংশ আনিতে পার, তাহ! হইলে 
নিশ্চিতই তুমি এযাতনার হস্ত হইতে মুক্তি পাঁইবে। কিন্তু এ বণিক 

এরূপ কৃপণ যে, যদি তাহার মেজের উপর রুটির পরিবর্তে বুয্যের উদয় 
হইত, তাহ! হইলে জগতবাসীদিগের মধ্যে কেহই আলোকের মুখ 
দেখিতে গাইত ন1। তাহাতে এ নৈনিক কহিলেন, বণিকের. নিকট: 
আমার মলম প্রার্থনা করার আবশ্যক করে না, কারণ আপনার, নিকট, 
বণিকের স্বভাষ সন্ধে যেরপ্ শুনিলীম। তাহীতে উজ মলম প্রাপ্তির 
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সমস্থ নন মাত্র গিরি] নাই, অতএব কূপণের নিকট এ ্র্না 
করিয়া অপমানিত হইতে আমার ইচ্ছা নাই । কারণ, এরূপ লোকের 
. নিকট হইতে ভিঙ্গা দ্বারা লব্ধ ওঁষধে বাহ্যিক পীড়া সকল আরো'গ্য 
হইতে পারে, কিন্তু তাহাতে মনের কষ্ট নিকারণ হয় না। জ্ঞানীগণ 

বলিয়াছেন যে, ঘদ্দি অমৃতকুণ্ডে অমৃত পরিবর্তে জল রাখ হয়, তাহা 
হইলে কেহই তাহার আদর করে নাঁ। জ্ঞানীগণ আরও বলিয়াছেন যে, 
জ্ঞানী ব্যক্তি যদি কোন কারণে কাহার কর্তৃক অপমানিত হন, তাহা- 

হইলে তিনি মৃত্যু অপেক্ষা অধিকতর কষ্ট বোঁধ করেন। মহাশয়! 
অধিক কি কহিব,দ্ীতাগণ যদি প্রফুল্ল অস্তঃকরণে কটুবাক্য প্রদ্ধান করেন 
তথাপি সেই কটু বাক্য ও মিষ্ট বলিয়! বোধ হর, আর মনের মালিন্যহেতু 
কপনের মিষ্টা্ ও দারুণ কটু জ্ঞান হয়। আমি কৃপণ নিকট হইতে 
ওঁষধ লইয়া উপকৃত হইতে ইচ্ছা করি নী 

দ্বাদশ উপাখ্যান । 

এক বিজ্ঞ ব্যক্তির যে পরিমাণে আয় ছিল, তাহার অপেক্ষা তীহার 
পরিবার পালন করিতে এত অধিক ছিল যে? অতি কষ্টে ও পৰিবার- 

'গণকে প্রতিপালনে সমর্থ না হইয়া, ভিনি তীহার এক ধনাঢ্য 

আত্মীয়ের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং সাহাত্য অশীয় তাহীকে আপন 
ছুরবস্থায় কথ বিজ্ঞাপন করাইলেন। কিন্তু এ ধনাচ্য ব্যক্তি বিবেচনা 
করিলেন যে, যে ব্যক্তি আপন অদৃত্ে অসন্থষ্ট হইয়া আপন দুরবস্থা 
কথা আত্মীয়ের নিকট প্রকণীশ করিয়? আত্মীয়ের চিন্তা বৃদ্ধি করে,তাহার 
ন্যার কাপুরুষ আর দ্বিতীয় নীই। 'অভএব, কাঁপুরুষকে সাহায্য করা 
উচিত নহে, এইরূপ .স্থির করিয়া বিজের আবেদন পত্র অগ্রাহা 

.করিলেন। এবং বিজ্ঞ ব্যক্তিকে এই বলিয়া উপদেশ দ্দিলেন যে, যখন 

. তুমি ছুরবস্থীয় পতিত হইবে, তখন সাহপ ও ধৈর্ধ্যকে আঁত্রায় করিয়। 

আনন্দ হদয় আনন্দময়কে চিত্ত] কত্বিবে, তাহা হইতে তোমার ছুঃখের 

অবসান হইবে! পরে, তিনি বিজ্ঞ ব্যক্তির মাসিক বেতন বৃদ্ধি করিয়! 
ৃ দিলেন বটে, কিন্ত পূর্বাপেক্ষা মনের অনেক হস করিলেন! তাহ! 
: দেখিয়া। রী বিজ্ঞ ব্যক্তি বলিয়া গিয়াছেন যে, ছুঃবে পড়িয়া যেন কেহ 
কখন আন্মীবের আশি লা লন, কারণ এক. কড়া দুর জালে ন্বীখিলে, 
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€ যেমন ষ্ঠ হাল হয়, সেই কূপ ধনী ন্মীরের ন্ট ছুঃখ প্রকাশে ্ 

মনের তা হয় কিন্ত বিশেষ সাহাঁধ্য হয় না| 7... | 

ত্রয়োদশ উপাখ্যান | 

এক নন্যযাসী দারুণ কে দিন যাপন করিতেছেন দেখিয়া, এক ব্যক্তি . 
এ সন্যাসীকে বলিলেন, মহাশয়! আপনি এত কট ভোগ করিতেছেন 
কেন ? এই দেশে এক ধনাঢ্য ব্যক্তি আছেন, আপনি তীহার নিকট 
উপস্থিত হইয়া! ছুরবস্থার কথ! জানীইলে. বোধ হয়, তিনি আপনাকে 
বিশেষ সাহাযা করিতে পারেন। আপনি তীহার নিকট উপস্থিত: 
হউন। তাহাতে সন্ধ্যাপী কহিলেন আমিত তাহাকে জানি না প্র 
ব্যক্তি কহিলেন, আমি আপনাকে সঙ্গে করিয়। তাহার নিকট লইয়| 
যাইব। পরে খব্যক্তি সন্াটীকে সঙ্গে লইয়া ধনীর বাটিছারে রাখিয় 
আপসিলেন। সন্ন্যা্ী পুরী মধ্যে প্রবিঃ হইয়া দেখিলেন যে, প্র ধনী 
ব্যক্তি বিমর্ষ ও অতি দুঃখিত ভাবে অধঃবদনে উপবিঃ আছেন | 

তন্বর্শনে তিনি আর কোন কথা না বলিয়। অমনি প্রত্যাগত হইলেন। 
পরে সম্ন্যাপীর সহিত পথ প্রদর্শক ব্যঞ্তির সাক্ষাৎ হইলে, তিনি সন্যা- 
সীকে জিজ্ঞাস! করিলেন, মহাশয় ! আপনার কি হইল ?সন্যাসী কহিলেন ' 

যেব্যক্তি আপনি মনোকষ্টে দ্িনপাঁত করিতেছেন, হার আপন অস্ত- 

করণে ক্ষণকাঁল জন্য সখ নাই, তিনিকখন পরের উপকার করিতে . 
পারেন না। আমি দাতার কঠিন্যভাব অবয়বে প্রকাশমান দেখি, . 
গ্রত্যাগমন করিয়াছি। এরূপ কখিত আছে যে, যে ব্যঞ্তি নানারর্প 

দুঃখ সস্তোগেও সর্বদ সহাস্যননে, আনন্দ হুদরে প্রফুললতার সহিত ভ্রমণ 
করেন, সে ব্যক্তির মন অতি উচ্চ, এবং সেই ব্যক্তির অবস্থা অতি মন্দ 

হইলেও, তীঁহার হ্দয় পরের উপকার করিতে গ্রশ্তত থাকে, আর যিনি ৫ 
নান। সুখ সস্ভোগেও কিন্বা আপন অবস্থাতে ন্ট না থাকিয়া সর্বদা . 

মলিন বনে বিশর্ষভাবে থাকেনন্নটাহার বারা কোন উপকার পাইবার 
সন্তাবন| নাই। তিনি সাহাব্য প্রার্থীর দুঃখের কথা শবণে আপন কৃত্রিম. 
ছুঃখ প্রকাশপূর্ধক তাঁহাকে নৈরাশ করেন। অতএব মলিন আন্বতির . 
বিকট সাহাঘয রর্ঘন! কর! ব কততব্য নহে! 
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ক (চতুর্দশ উপাখ্যান 

এক বংসর আলেফজাত্ডি় নগরে একরপ রাহা হয় যে, রা 
মাত্রেই অধৈর্য হইয়া আত্মনাদে ইচ্চ গণন ভেদ করিয্নাছিল। সে 
 সমক্রে খেচর, ভূচর, জলচর কীট পতঙ্গাদদির মধ্যে একটী প্রাণী ছিল 

না যে» দ্বারণ কণ্ঠে পতিত হইয়া করুণাময় করুণাধারের নিকটে 

করুণস্বরে রোদন করে নাই। সকলেরই দীর্ধশ্বীসে পৃথিবীমণ্ডল মেবা. 
স্বর পরিধান করিয়াছিলেন! বরধাঁর বৃষ্টিধারার ন্যায় সকলেরই নয়ন 
হইতে বারিধারা পতিত হইয়াছিল। সেই সময় নগরে এক ধনাচ্য 
নপুংসক বাস করিত, কিন্ত কেহই তাহাকে বঞ্ধু কিন্বা আত্মীরের মধ্যে 
গণ্য করিতেন না। এই অনা বৃষ্টিতে ছুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইলে, গর নপুংসক 
এক 'অখিতীশীলা স্থাপনপূর্বক অনাঁথী ও দীন হীনগণকে অন্ন দীন 
করিতে আরন্ত করিলেন, কিন্তু ডাহণতে দেশের কোন উপকার হইল 
না। কারণ 

“ একত] পরম নিধি যতনের ধন । 

একতাঁর বলে বশ হয় ত্রিভূবন | 

সিন্ধু বক্ষে সেতু যথা থাঁকে বিরাজিত। 

পারাবারে পাঁর করে পথিকে যেমত || 
বিপদ সাগর সেতু একতা রতন। 

বতনে বিপদে করে উদ্ধার তেমন | 
অতএব ভ্রাতৃগণ হয়ে এক মন। 

একতা রতনে কর সকলে যতন ৮ 

নগরধাসী একতা রত্বকে আশ্রয় করিয়া এই বলিল যে, ) যি 
. ক্ষুধার যন্রণীয় আমীর্দিগকে জীবন বিসর্জন দিতে হয়, সকলে তাঁহাও 

স্বীকার করিব তথাপি নীচ ঈশ্বরের অশ্রিয পুত্র নপুংসকের অন্ন কেহ 
শ্রহণ করিব নী। এই ঘটনার কিছুষ্লিনি পরে এক দল উদাসীন ক্ষুধার 
যাতনা নিতান্ত কাতর হইয়া, বৰ আলেকজপ্তি, য় লগরে উপস্থিত 

হইলেন, এবং নপুংলকের অন গ্রহণে অভিলাস' করিয়া! এ নগরের 
এক ব্যজিকে এতদ্িষয়ের পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিলেন। সে. ব্যক্তি 
নী কহিলেন: যে বা, কোন, হি কায কাতর হইয়া আপন: 'গহারে 
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শ্াণ ত্যাগ করে, তথাপি সে কখন নীচের দান লইয়া আঁ রক্ষা করে 

না। অতএব নীচ নপুংসকের অন্ধ গ্রহণ করা আপনাদের উচিত নহে, 
এরূপে এ উদ্দাসীনদিগের অভিলাধিত--নপুংসকের অন্ন গ্রহণ বন্ধ 
করিল। এ ব্যক্তি আপন মনস্কামনা পিদ্ধ হইল দেখিয়! সে আবার 
কহিল যে, মহাশয়! নী5 হতভাগ্যের নিকটে দয় প্রার্থন। করা কিবা 
খন ভিক্ষা কর! অপেক্ষা ক্ষুধার যন্ত্রণা ও কষ্ট স্বাকার করা শত সহচর 
গুণে শোয়, অতএব আপনার! নীচের নিকট গমন করিয়া মান হানি 
করিবেন ন|। 

পঞ্চদশ উপাখ্যান। 

এক দিন কতিপর্ ব্যক্তি চিরঃল্মরণীয়ব হাতেমতাই ভুপতির নিকটে 
উপস্থিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, রীজন্। ইহ জগতে আপনার নয়ন 
পথে কি কখন আপনার অপেক্ষ! ক্ষমতাঁপর ও উচ্চ অন্তঃকরণবিশিষ্ট 

€ঘ্বতীম় ব্যক্তি পতিত হইয়ীছে ? কিন্বা কখন কি এরূপ ব্যক্তির কথা! 

আপনি শুনিয়াছেন। তাহাতে নরপতি হাঁতেমতাঁই কহিলেন, এক 
দিন চাল্সিসটি উঠ বলিদানের পর, আমি কোন আরবদেশীয় প্রা- 
ধানের সহিত ভ্রমণ করিতে করিতে কোন এক কানন নিকট উপস্থিত 
হইস্। দেখিলীম যে, এক পরিশ্রমী ব্যক্তি কতকগুলি কণ্টক বৃঙ্ষেক্ 
অঁখটি বাঁধিতেছে, প্র ব্যক্তি পরিশ্রম করিতে করিতে এত পররিজাস্ত 

হইয্লীছিল যে, তাহার নিশ্বীস ত্যাগ করিতেও কষ্ট হইতে ছিল, তথাপি 

সেব্যক্তি কর্টে ক্ষান্ত দিতেছে না৷ দেখিয়া আমি কহিলাম, তুমি এত 
পর্রিীম করিিতেছ কেন? হাতেম ভূপতির অতিথ্ী আলয়ে উপস্থিত 

হইলেও উত্তমরূপে তোমার জীবিক! নির্ববাহ হইতে পারে 1 তাহাতে 
সে কহিল, পরের অন্নের উপর জীবন নির্ভরকরা অপেফ! পাপের 

ভোগ 'আর নাই ”৮-আমি পরিজম করিতে পারি, তবে কেন পরা রুস্থ 
হইয়া! আপন মান হাঁনি করিব। তখন, আমার জ্ঞান হইল যে, এই 
ব্যক্তির অবস্থা মন্দ বটে, কিন ইহার মন অতি উচ্চ । যানসিক চিন্তাভে 
এব্য্তি আমার অপেক্ষ! জেষ্ঠ। তাহাতে জিজ্ঞাস্য ব্যক্তিগণ সাধারণকে 
উল্লেখ করিয্! কহিল, ভ্রাতৃগণ | যতক্ষণ পথ্য শক্তি থাকিবে, ততক্ষণ 
কাহার রথ হইও না, (পরহারস্থ হওয়া অপেক্ষা পাশআর রী 

15২ ৯): 
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নাই $-অতঞএ পরিজম ছার! আপন অখপন আীবিক! নির্ধাহ ও পরি- | 

বার প্রতিপালনে বু গাইবে, এবং ভাহা হইলে তোমর! রি | 

শিপু হইতে,প'বিষে | | 

ষোড়শ উপাখ্যান । 

শান্ম্বভাব বিশিষ্ট ভবিয্যঘক্তা. মৌজেস দেখিলেন যে. এক দিস 

উদ্দাসীন বস্ত্রীভীবে আপনার গান্রে বালুকীয় আবৃত করিয়া ঘারে ঘারে 

ভিক্ষা, করিতেছে! তর সন্্যাসী মৌজেস নিকটে উপস্থিত হইয়া! কহি- 

লেন, হে দয়াময়! আমি অতি দীন, দীন প্রতি দয়া প্রকাশ করিয়। 

ঈশ্বর এই প্রীর্ঘন] করুন, বাহাতে তিনি আমার প্রতি সদয় হইয়া! আমার 

দ্বরিদ্রতা তুর করেন। এরূপ কধিত আছে যে? দক্সা্ চিত্ত মৌজেস 

& উদাদীনের দুঃখে কাতর হই, নশ্বর সমীপে প্রার্ঘনা। করায়, 

পরুষোত্তম ভগবান এর খন্্যাপীর প্রতি দয়! প্রকাশ করিলেন, এবং সেই 

অবিদ্য উদ্ধাপীনের %ঃখের অবসান হইল। পরে আর একদিন, মৌজাস 

তপস্যা হইতে প্রত্যাগত হইতেছেন, «মন সময় পথিমধ্যে সেই উদ্দী- 

লীন রাজ-কর্প্চীরিগণ কতৃক ধৃত হইয়াছেন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন 

যে, কি হইয়াছে? কি কারণে এই উদ্দামীন ধৃত হইয়াছে? তাহাতে 

কজ-কর্ণ্চারিগ্রণ কহিলেন, ইনি সুরাঁপাণে উন্মাদ হইয়! নরহত্যা 

করিয়াছেন সেই জন্য ইহাকে রাঁজ-দরণারে লইতেছি। তখন 

মৌজেস দুঃখ করিয়া কহিলেন, যদি বিড়ালের পালক উঠিত, তাহা 

হইলে বৌধ হয়, একটাও চটাপক্ষীর ডিন্বের জীবন রক্ষা হইত ন1। 

এতদিনে আমীর জীন হইল যে, নীচের ক্ষমত1 হইলে এইরূপ অঘটন 

_ হটিয়া থাকে । অতএব শীচেয় ক্ষমত| হওয়া উচিত নহে। . ৰ 

এইরূপ বলিয়া! মোজেস নিতাস্ত কাতরভাবে এই বলিয়া ঈশ্বরের 

রি মিকট প্রার্থনা করিতে আস্ত করিলেন যে, হে ভগবন্ ! আপনি
 সর্বজ্ঞ, 

রর যেব্যক্তির যেরূপ তাহ! পনি জানিতে.পারেন, এবং ভীহা| বুৰিয়!, 

| তাহাকে সেইরূপ অবস্থাতে রাখেন |. আমি ন! জানিয়া সন্যাসীর উপ-.
 

কার জন্য আপনার নিকট ্রারথন! করিয়াছিলাম, দীনের প্রতি ঘা 

.. করে দীনের সবৃত অপরাধ ক্ষম! করুন৷ এই স্তরের পর তিনি করফোড়ে 

... ধর্দাপুজক কোরাঁটৈ, গই কবিতাটা আবৃত করিলেন-_. রি 7 
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: হয়াময় দীন দীনেশের পতি, ॥ 
. ্বীন নেত্রে নিরখেন দীনগণ প্রতি । 
অতুল পরশ্বধ্যদ্ধার করি উদ্ঘাটন, 

সকলে দিতেন যদ্দি সমভাবে ধন । 

সত্য বটে তাহে হয় দুঃখ অবসান ;₹_ 

জগতে থাকেন! কার অভ্ভাব কখন। 
কিন্তু তাহে অত্যাচার অনেক বাঁড়িত, 
নীচ হস্তে ধন পড়ি সঙ্গট ঘটিত। 
তার সাক্ষ্য সন্নযাসীরে করদরশন, 

যাহা হতে চূর্ধলের হইল মরণ। 

এই স্তবের পর তান চিৎকীরপূর্ধক কহিলেন; ভাতৃগণ ! ঢুরবস্থা 

হইতে উত্তম অব প্রাপ্ত হইয়া! কখন ঈল্মাদ হইও না, যদ্দি ধন গরি- 
নাতে উন্মাদ হও, তবে «৯ সন্গ্যাপীর ন্যায় :রবস্থাতে পতিত হইবে। 
আরও কহিলেন, সন্ধদয্বগণ! আপন অবস্থ/তেই সকলের সন্ত থাক! 
উচিত, কারণ পরমপিতা পরমেশ্বর ন্যায়পরায়ণ, তিনি নায় বিচার 

করিয়া তোমীকে তোমার উপযুক্ত অবস্থা দিয়াছেন, ইহার অন্যথ। 
করিয়। যদ্দি তুমি অন্য রূপ অবস্থা প্রাপ্ত হইতে, ভাহ। হইলে তোমার 
ত্বভাবের পরিবর্তন হইত এবং তুমিও ঈশ্বরের অপ্রিয় হইত্যে। 

নণ্ডদশ উপাখ্যান । 

.. আরবদ্দেশীষ় কোন এক ব্যক্তি বসৌরা দেশীয় কতিপয় জহরীদিগের 

. নিকটে বসিয়া এই গল্প আরস্ত কররয়াছেন, যে, কৌন সময়ে তিনি ভ্রমণ 
করিতে করিতে এক মরুভূমিতে উপস্থিত হইয়। গৃথহারা হয়েন। সে 

_ সমস্ধে তাহার সহিত ফোন খাদ ভ্রব্য ছিল না| একে পথ্ভ্রমণ পরি- 

১্রাষে নিতান্ত পরিশান্ত ও কুৎপিপাসায় এরূপ কাঁতর হইয়!. পড়িয়াছি- 
: লেন যে, সে সময তীহার জীবন সংশয় হইয়া ছিল। এমন সময়ে তিমি 
: একটা খলিয়! দেখলেন, এবং এ খলির মধ্যে ভাজ! শম আছে বিবে- 

[ . চপু্বক মহীননদের সহিত খলিয়ার মুখ উদ্মোচন করিলেন। খলিয়ার 

সে গমের পরিবর্তে মুজাবর্শনে নৈরাশ সাগরে, পতিত হইয়া অভান্ত 
ছুঃি পূর্ব ক্লেখ অধিকতর বোধ করিতে লাগিলেন! 



৯২ - : বাঙ্গাল! গোলেস্ত। ......... 

এই গ্নটী পন করিয়া তিনি জহরীদ্বিগকে উপরেখ ছলে একী | 
আহার অভাবে হিরা, মুক্তা ক্ষুধার শি করিতে পারে ন1, ক্কুৎপিপা- 

সায় কাতর ব্যক্তির কষ্ট দুর করিতে পারে না, অতএন জহরতের অল 
স্তারকি? অতব আহারীর দ্রব্যই জগছের মধ্যে প্রধান, তাহণরও যন্ধ' 
কর। আবশ্যক | 

অধ্টা্শ উপাখ্যান । 

এক আরবীয় পরিশ্রমে নিতান্ত ক্লান্ত ও ক্ষুৎপিপাসীয় কাতর হইয়। 
আহার ও পান ইচ্ছায় আহার অম্বেষণ করিলেন। তাহাতে কৃতকাধ্য 
না হইয়া অত্যন্ত দুঃখের সহিত এই কথা বলিলেন্ যে, ম্বত্যুর একদিন 
অগ্রেও যেন নদীর তরক্ষে জানু লাগাইয়া আমার বাসনা পূর্ণ করিতে 
পারি । ইহ জগতে ইহ] ভিন্ন অবমার আর দ্বিতীয় ইচ্ছ' নাই। 

এক? এক ব্যক্তি ভ্রমণ ইচ্ছায় এক নিবিড় নির্জন, ঘোবাবোন্যানী 
মধ্যে গমন করিলেন। তীহার সহিত কতকগুলি মুদ্রা! ছিল, কিন্ত কিছু 
মাত্র আহারীয় উপযোগী আহার ছিল না। যখন ঁ পথিক ভ্রমণ 
করিতে কত্িতে ক্ষুৎপিপাসায় নিতান্ত কাতর হইয়। পড়িলেন, তখন 
তিনি মুদ্রা লইয়া আহার অন্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন, কিন্ত পথহারা হইয়া 
এ অরণ্য মধ্য হইতে বহির্গিত হইতে গারিলেন ন1। পরে যখন ক্ষুধায় 
[ালায় আর তাঁহার চলিবার ক্ষমতা রহিল না, তখন তিনি দুঃখ প্রকাশ 
পুর্ধক কহিতে লাগিলেন যে, আজ আহার অভাবে প্রাণ ত্যাগ হইল।. 
ৃ বখন ক্ষুৎপিপাসায় কণ্ম্থাস উপস্থিত হইল, তখন তিনি ভূতলে একটী 
(কবিতা লিখিয়া এবং মৃদ্রাগুলি গলে পুরিয়া প্রাণত্যাথ করিলেন। 
[পিরে কতিপয় মম্থয্য তথায় উপস্থিত হইস্বা দেখিলেন, এক ব্যক্তি 
গালে মুদ্রা বাখিয়। প্রাপত্যাগ (করিমাছেন , এবং তীহার সম্মুখে নিষক 
কবিতাটা লিখিত রহিয়াছে । 

একি করে মুজায় যদি না থাকে আহীর 

আহার অভাবে গেল প্রণ অন্ভাগারী 
.. স্লবির কিরণে যথা অরণ্য শুধায়। 

সেই রূপ থায্যাভাবে জীবন শুধায়। 
_. ভার লাঙ্য দেখ সবে দুর্গভি আমর... 



“বাঙ্গালা গোলেস্তা। ৯৩ 
চে অর্জ বে প্রীণ খৈল ন! গেয়ে জহার। 
অতএব ভাতৃগণ যবে যথা যাবে। 

মুক্্রী ফেলি যত্ব করি সঙ্গে খাদ্য লবে। 

উনবিংশ উপাখ্যান ।., 

আমি একাল পর্যযত্ত কখন সৌভাগ্য দেবীর আরাধম। করিয়া আমার 
অবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা করি নাই, কিবা পরকাল সম্বস্থীয় তর্কে বি- 

তর্ক করিয়া! ভার্কিক নাম কিনিতে যত্তধান হই নাই1 আমার আপন 
বিবেচনা ও বিশ্বীসমন্তে কার্য কলাপ করিতাম ও অদৃষ্ট প্রতি নির্তয় 
করিয়া সন্তষ্ট থাকিতাম। পরে একদ1 আমার চর্-পাঁচুকার অন্জাব 

হওয়াতে অতীব কে পড়িয়।, সৌভাগ্য দেবীর কলাণণ পাঁইবার আশায় . 
এক ধেবধালয়ে প্রবিষ্ট হইয়! দেখিলাম যে; তথীয় এক পদ-বিহীন ব্যক্তি 

অতি কষ্টে দিন যাপন করিতেছে এবং তাহাতে আমার জ্ঞান হইল ।আমি 
মনে মনে চিস্তা করিলাম যে, এ ব্যক্তি পদহীন বলিয়া কত কষ্ট পাই- 
তেছে, তবে আমি সামান্য চর্দপাদুকার অভাবে এত কই্-বোধ করি 
কেন? ন্যায়পরায়ণ ঈশ্বর, আমাদিবের কর্দদোচিত ফল দান করিয়া 

খাকেন। অবশ্া আমি জগৎপতির নিকটে কোন অপরাধে অপরাধী 

ইয়াছি, সেইজন্য আমার এই অভাষের কষ্ট সহ্য করিতে হইতেছে । 
আর ব্যক্তি আমার অপেক্ষ! গুরুতর অপরাধে অপরাধী, সেইজন্য 
এব্যক্তি পদহীন হইয়াছে! এইরূপ চিত্ত করিতে করিতে আমার ভক্তির 

উদয় হইল, আমি অতি ভক্তিসহকারে পরম-পুরুষকে প্রণাম করিয়া 
তীহাকে ধন্যবাদ প্রদান করিলীম। এবং খঞ্জকে দেখিয়! অবধি আমায় 
অভাবজনিত কঃ দুর হইল। অতএব যখন ধিনি আপন ছুরবন্থীর জন্য 

কষ্ট জান করিবেন, তখন তিনি নিয় দিকে দৃষ্টিপাত করিলে, বেখিতে 
পাইবেন যে, তাহার অপেক্ষা ও মন্দাদৃষ্টের ব্যক্তি অনেক আছে, এবং 
ডাহা হইলে ছুঃখিত ব্যক্তির ছুঃখের অবসান হইবে, কেবলযান্জ বৃণ! 
রোৌদনে কৌন ফল পাইবার লম্ভাবন। নাই। আর. খন যিনি আপন 
উত্তম অবস্থা বর্শনে অহঙ্কারী হইবেন্য ভখন তাহার উদ্ধে দৃষ্টি ্বিরাইলে । 
দেখিবেন বে, তীহার অপেক্ষা অধিকতর উত্লঘ অবস্থার রড আছে? 1 
এবং তাঁহা হইলেই গ্ীহার খহংজাব ঘুর হইবে | 
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... আর একদিন ক্ষুধার বাতনার কাভর হইয়।. দেখিলাম যে, নান 
(প্রকার উপাদেয় খাদ্য অপেক্ষা শাক পাতা ভোজনে পরম তৃত্তি লাভ 
হয়া একদিন সমস্ত আর ব্যয় করিয়া উত্তম আহার কর। অপেক্ষ। 
যাহাতে প্রত্যহ আহায় চলে; তাহ! করিলে আর আহারের অভাব- 

জনিত কষ্ট পাইতে হয় না । অতএব আর্পন আয়ের পরিমাণে বায় ও 
স্থিতকর! আবশক; তাহ! হইলে একদিনের নিমিত্ত ও কষ্ট ভোগ করিতে 
হয়না। 

বিংশ উপাখ্যান । 

একদা শীতকালে কোন এক মহীপাঁল কতকগুলি কুলীন সঙ্গে লইয়া 
্বীয় অধিকার পরিত্যাগপুর্ধক ভ্রমণ করিতত করিতে এক দূর দেশে 
উপস্থিত হয়েন। খ্রস্থানে সায়ংসমত্্ব উপস্থিত দেখিয়া] আশ্রয় অন্েষণ 
করিতে করিতে এক কৃষকের কুটির দেখিতে পাইলেন | তখন নরপাল 
স্বীয় সঙ্গীবর্গকে সন্বোধনপূর্বক কহিলেন, হিমে,কষ্ট পাঁইকাঁর '্বাবশ্যক 

নাই, আইস, আমর] সকলে এ কৃষকের কুটীরে আশ্র় গ্রহণ কবি। 
“স্তাহাতে মহারাজের এক জন পারিষ্দঘ কহিলেন, রাঁ*ন! সীমান্য 

কৃষকের কুটীরে আশ্রয় গ্রহণ করা আপনার ন্যায় মহীপাঁলর উচ্তি 
নহে; অতএব এই স্থানে বিশীম করুন1 আমরা! অগ্নিকু্ প্রস্তুত করিয়! 
আপনার শীত নিধারণ করিতেছি। 

ঞঁ কৃষক এতৎসম্বান শীবণে নাঁন। বিথ খাদ্য জ্রপ্য আযেজন কৰিয়! 
রাজ-লমীপে উপস্থিত হইল এবংভূমিচু্নপূর্বক নতশিরে কহিল,রাঁজন!, 
আমি সামান্য ব্যক্তি, সাঁমাপ্য আয়ন করিয়াছি, আপনার সম্মান র- 
্ষার্থেএই সকল ভ্র্য আপনার বন্দনা করিতে ইচ্ছা করি,অতএব রাছন! 

এই সকল স্ব্য গ্রহণপূর্বক আমার মনেচ্ছ! পূর্ণ করুন। নরপাল রুষকের 
বিনীতবাক্যে অতীষ সন্কষ্ট হইয়। অব্য. সকল গ্রহণ করিলে, কৃষক 
করখোঁড়ে বিনীতবাক্যে কহিল, রাঁজন। মুকুট যেরূপ রবির কিরণ 

হইতে মন্তককে রক্ষা করে, রাজগণও সেইরূপ প্রজাগণকে রক্ষা করিয়! 
থাকেন, শুজাগণ, মহিপালের আভিত, আজিতের সামান্য আজমে 
আশ্রয় লইতে রাজার মনের বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হয় না, অতএব অধীনের 
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নিতান্ত রা, কানন "ধা রাজ্জে পামার পাধানা বিচি আশায় 
লইয়, কষ্ট নিলারদ +.ন। রা, তাহাতে সঙ্গীগণকে উপদেশচ্ছলে 
কহিলেন, দীন হইলে অভদ্র হয ন!, যে ষানীর মান রক্ষা করিতে যব 
পায়, তাহার মান রক্ষা করা কর্তব্য, অতএব আইস, আমারা সকলে 

কৃষকের, আতয়ে আশ্রক়্ গ্রহণ করি ! পরে সকলে কৃষকের কু্টীরে সেই 
রাত্রি বাস করিয়া, পর দিন প্রাতে গমন কালে কৃষককে নূতন পরিধেক়্ 

ও কতকগুলি ঘুক্রা। প্রধানপুর্ঘক গমন ইচ্ছা! প্রকাশ করিলে, কৃষক 
অনেক দুর প্স্ত রাখার পশ্চাদগীমী হইল। রাজী সঙ্গীগণ সহ স্বীয় 
অধিকারের নিকটবতী হইলে কৃষক আপন আঁলয়ে প্রস্থান করিল 

একবিংশ উপাখ্যান । 

একদা কতিপয় বাঞ্জি রাঁজ-সমীপে উপস্থিত হইয়া! রাজ সমীপন্থিত 
এক "দমগিন।কে” খাইয়া কহিল, রাজন! এই সন্গ্যাসীর দিত্তর 

অর্ক আছে, আপন উহার নিকট হইতে অর্থ প্রাপ্ত হইতে পারেন। 

রাজ] সম্ন্যানীকে স ম্বাধমপূর্ধক কহিলেন; উদ্দাসিন ! শুনিতেছি, আ- 
পনি একজন ধনবান, আমার নিতাস্ত অর্থের অভীব হইয়াছে, অতঞব 

আমার কিছু অর্থ হিরা আমার সাহধ্য করুন,-রাঁজকর ধায় হইলে 
অশপনার খণ পরিশোধ করিব । সন্ন্যাসী কহিলেন, আমি ভিক্ষুক, নি 

ভিক্ষার উপর আমার ভীবন নির্বধাহের নির্ভর, অতএব আমার অর্থ 
থাক! সম্ভব কি? ছিভীয়তঃ একজন ভিক্ষুকের নিকট খণগ্রস্ত হওয়া, 

আপনার ন্যায় মহীপাঁলের কর্তব্য নহে। রাজা কহিলেন; আমি 

জনি যে, ভিক্ষা, লব্ধ অর্থ কখন পবিজ হয় নাঁ, কিন আমি আপনাব 

অপবিত্র অর্থ নিজ কাধ্যে ব্যবহধুর করিব না, শুচি তাঁতার জাঁতি- 

'দ্বিগকে প্রদান করিব, আপনি ইহণতে যেন কোন রূপ অমত প্রকাশ 

করিও না। পরে উক্ত ব্যক্তিগণ কহিল, রীজন! উদ্ধাসীনের এরূপ 

প্রবৌধ বাক্যে তৃজিবেন ন।. কারণ অলরাশিতে ম্ৃত্যুদে হ ধৌত হইলে, 

হেরূপ. জলির জল কখন অপবিত্র হর না, সেইরূপ যে কোন উপায়ে 

অর্থ উপার্জিত হউক না! কেন, অর্থ কখন অপক্ষিত্র হইতে পারে না। 

স্বাহ) হউক, ধনাঢ্য সন্্যাপী. বাজাজ অমান্য করিয়! নানাবিধ তর্ক 

বিভর্ক করিতেছে। উহার প্রত ইল প্রদান করা, কর্তবয। রা! খই 



৯১ বাঙ্গালা গৌলেস্তা। 
| পকল উত্তেজিত, বাক্য সন্যাসীর প্রতি টি কছিলে ন) অবাধ 

প্রজাগণের প্রতি দৌরাত্থা করায় ক্ষতি নাই, যেখানে সততার কাধ্য 
সিদ্ধ নাহয়, সেখানে রাজদণ্ডের ভয় প্রদরশনপূর্বক কিছ বল প্রকাশে 
কাব্য লইতে হয়, তবে যাহাদিগের নিকট সততার কাঁধ্য পাওয়া যাঁয়। 

_ ভাহাদিগের প্রতি অঙ্থুরাগ প্রকাশ করা উচিত। অতএব ইহ। বুঝিয়া 
. ব্লাজাজ্ঞানুলারে সন্যাসীর প্রতি ব্যবহার কর। 

দ্বাবিংশ উপাধ্যান। 

একজন বণিক কতকগুলি উঠ ও কতকগুপি কৃত দাস লইয়া বাণিজ্য 
করিতে এক নগরীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এতব্যতীভ তাহার 

সহিভ অনেকগুলি বেতনভুক্ত ভূত্যও ছিল। তিনি একদ? এর নগরের 
এক ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে প্রচুর পরিমাণে আহার দিলেন । 
আহারাস্তে দুইজনে একত্রে শয়ান আছেন, এমন সময় বণিক বাতু- 
লের ন্যায় আপন! আপনি কহিতে লাগিলেন যে, তুরম্বদেশেও আমার 

এইরূপ বিষয় আছে, হিম্ছুত্ধানেও আমার বাণিজ্যের অভাব নাই, 

আমি একখানি দলিলে দেখিয়াছি যে, আরব দে শেও আমার এইরূপ 

বিষয় বাণিজ্য আছে। আবার কহিলেন, যে চ্ছানের জল বাধু অতি 
্বাস্থ্াকর, আমি বিময় ও ধনোপাঞ্জন আশ! ত্যাগ করিরা, জিতেন্ডিয় 

হইয়া সেই দ্বেশে যাত্রা করিব 1 আবার কহিলেন, না, আমার যাঁওয়| 
হইল না, পথে তুফাঁণের ভয় আছে। আবার কহিলেন, আমার একটা 
ইচ্ছা আছে, বাণিজ্য পরিত্যাগপূর্বক আমি তাহাই করিব ।--ক্ষধকাল 

নীরব থাকিয়৷ আবার কহিলেন, শুনিয়াছি, চীনদেশে গস্ধকের অভাৰ 
আছে, অতএব পারস্যচ্ছেশ হইতে গঞ্জক ক্রয় করিয়া চানদেশে 
পাঠাইব। গ্রীকদ্দেশ হইতে. মখমল ক্রুপ্ন করিয়। ভারতবর্ষে পাঠাইব, 
আর ভারতবর্ষ হইতে শস্য লইন্না আলিপোনখরে পাঠাইব, তাহ) 
হইলে আমার বাণিজ্য কাধ্য উত্তমরূপে চলিবে। এইরূপ বকিতে 
বাকিতে যখন ক্রান্ত হইলেন, তখন নীরব হইলেন, পরে নিমস্িত বাক্তি 
কহিলেন, হে সাঁি। তুমি যাহ! দেখিয়াছ ব1 শুনিয়াছ, সেই [বিবর 
লইয়া একটা বন্ৃতা কর। সাদী উপদেশচ্ছলে কহিলেন, একদা এক 
ব্যক্তি লোভপরবশ 'হইয়া উঠ চাপিয়া বারবেখে ফাইতে যাইতে উষ্ঠ 



বাঙ্গালা গোলেস্তা। ৯. 
হতে পতিত হইয়! কহিলেশ, মনুষাগণ লৌভাক্রান্ত হইয়াই ক পায়, 
অতএব লোভ পরিত্যাগপূর্বক আপন অবস্থীভেই সন্ত থাক! মন্গুষ্যগণের 
সর্ধধতোভাঁবে কর্তধ্য। অধিক লৌভে সৌভাগ্যদেবী স্ুপ্রসম, হন না। 
যদি কেহ সখী হইতে ইচ্ছ! করেন, তবে যেন মৃত্তিকার ন্যায় নত্র হইয়! 
লোভ পরিত্যাগপুর্বক আপন অবস্থাতেই স্থৃবী থাকেন, তাহা হইলে 
তাহার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। কোন দিন অভাব জনিত কষ্ট ভোগ করিতে 
হইবে ন1। 

ত্রয়োবিংশ উপাখ্যান । 

চিরন্মশীয় হাঁতেমতাই দ্বানশীলতার জন্য যেকধপ খ্যাত ছিলেন, তৎ- 

কালে অপর এক ব্যক্তি সেরূপ কৃপণতার জন্য বিখ্যাত ছিলেন 12 কপণ 

ব্যক্তি যদিও সর্ব নানারূপ বসনভুষণে ভুষিভ থাঁকিতেন, তথাপি ভিন 

এতদূর পর্যন্ত ব্যযুকু ঠত ছিলেন যে; তিনি কখন কাহাকেও একখানি 
রুটী, কি আবৃহরিয়ার দ্েশাধিপতিকে এক খণ্ড মাংস কি প-জ. 

বাসী কুক্ুরদিগ্নকে এক খণ্ড অস্থিমাত্র প্রদান করেন নাই। অধিক আর. 

কি বর্ণন। করিব, এমন কি, তাহার গৃহদ্বার যুক্ত বা তাহার মেগের 
উপূর কখন একথও্ড রুটা দেখা যায় নাই, কোন সন্নাসী তীহার বট 

উপস্থিত হইয়া! আহারীয় বস্তর ভ্র।ণ ভিন্ন আর কিছু পান নাই, প্ষি- 
গণ তাঁহার মেজের উপরে আসিয়া! কখন এক বিন্দ; রুটী খুঁটিয়া লইতে 

পারেন ন্পই। এরূপ কখিত আছে যে, প্র ব্যক্তি প্রশ্বর্যে ফের ভুপালের 

তুল্য হইয়া একদিন তিনি, পৌতীরোহণে সমুদ্র গর্ভ দিয়া স্থানাস্তর 
যাইতে ছিলেন, এমন, সময্ব হটাৎ উত্তরীয় বায়ু প্রবলবেগে প্রধাহিত 

হইয্বা সেই অর্ণবজানকে জলমগ্ন প্রায় করিল দেখিয়।, কৃপণ ভীত হই- 
লেন এবং উভয় হস্তোতোলনপূর্বক অনর্থক বিলাপ করিতে উপ | 
সে সময় এরূপ ব্যবাহার ছিল যে, পোতারোহণ কালে কি! বিপ 

পতিত হইয়া তদ্পময়ের লোকের। ঈশ্বরের আরাধনা করিত ।কিন্ত টি 
চিস্তাযুক্ত ব! কৃপণস্বভীব,--তাহার কোন কালে ক্ষণকাল জন্য স্থষ্থির 

খাকিয়। ইশ্বর চিন্তা করিতে পারে না, তুতরাং খঁ কৃপণ ব্যক্তি কুপণন্থ- 
বভাববিশিষ্ট বলিয়! এমন সম যেও একবারমাত্র ঈশ্বরের নাম মুখে জানিতে 

 শারিল না কেবলমান্, কোন যি যাইবা তাহার ধন রঙ্গ! বহে 
2, ্ঃ তব ৮ 
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এই আশায় চীৎকার করিতে লাগিল। তখন কতিপয় ব্যক্তি বলিল,কুগণ! 
 রিজের দরিদ্রতা হরণ জণ্য সামান্য অর্থ ব্যয় করিতে তোমার হস্ত 
নুক্কাইত থাকে, তুমি পরের উপকার কি রূপে করিতে হয়, ' তাহা জান 
ন| তবে এক্ষণে তোমার সাহাষ্য পাইযার সম্ভব কি? ভোমার উপকার 
কে করিবে? তোমার ম্বৃত্যু হইলে; তোমার স্বর্ণীলয় ও অন্যান্য ধন 
সকল পড়িয়। থাকিবে, কিন্তু তুমি যে কোথা যইবে, ভাহার স্থিবতা নাই, 

অতএব এই সময় এই সকল বিষয় চিত্ত করিত অর্থের যথ! ব্যবহারে 
জীবন রক্ষ। কর। কিন্তু এ সকল উপদেশ বাক্য মন্দভাগ্য কৃপণের 

কর্ণ কুহরে স্্নন পাইল না। এরূপ কথিত আছে, এ কৃপণের স্ৃত্যুর 
সময় তাহার দরিদ্র আত্মীয়গণ মিশর নগরেতে উপস্তিত ছিলেন। এ 

দরিত্রগণ কপণের মৃত্যুর পর কৃপণের সমস্ত বিষয় প্রান্ত হইয়। সত্তাহের 

মধ্যে তীহারা আপন ছিন্ন বন্ত্রগুলি পরিত্যাগপূর্ববক নূতন উৎকৃষ্ট ভুষণে 
ভূষিত হইলেন | একদিন ভীহাদিগের মধ্যে একজন অশ্বীরোহণে 
জতবেগে চলিয়াছেন, আর একজন তীহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দেব দূতের, 
নায় আসিতেছেন দেখিয়া), একজন তাহার পরিচিত দুঃখ প্রকাশ 

করিয়া কহিল, হায়! আজ যদি আবার সেই ্বর্ীষ্ব কৃপণ ইহজগতে 
প্রত্যাগত হইয়া আপন বিষম্ব অধিকার করে, ভাহাহইলে কৃপনের 

মৃত্যুতে ইহাদিগের যে কষ্ট হইয়াছে, তাঁহার অপেক্ষা! ইহাঁদিগের ছিপ 
কষ বৃদ্ধি হইবে । পরে এ অস্ারঢুকে সম্োঁধনপূর্বক কহিলেন, আপনি 
উত্তমরূপে সখ ভোগ করুন, তাহাতে ক্ষভি নাই, কিন্ত আপনার অর্থ 
পরের উপকারে ও যেন কিছু কিছু ব্যস্ত হয়, কারণ যে কৃপণ, এই ধন 
সঞ্চয় করিম! গিক্নীছেন, তিনি একপয়পামাত্রও কোন অভিপ্রায়ে ব। পৎ- 

কার্যে ব্যয় করেন নাই। 

_ চতুর্বিংশতি উপাখ্যান । 

কোন এক হূর্বল ধীবর মৎস্য ধরিবার মানসে টাইশ্রীপ নদীর কুলে 
&াড়াইয়। জাল ফেলিলে, ভাহাতে এরূপ এক বৃহৎ মৎস্য পড়িল যে, 
ঘীবর তাহা সত্বর উঠাইতে সমর্য হইল না। মৎস্য সময় পাইয়া 
যোগ ক্রমে ধীবর হস্ত হইতে জাল ছি'ড়িয়া পলায়ন করিল। 
একটী বালক জল মগ্ন হইয়া যেরূপ জোয়ারের জলে ভালিয়ী যায়, 
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মৎস্য দ্ীক সেই রূপ ভাবে ভাপিযা। গেল। কিনতু মৎস্য জালে আবদ্ধ 
রহিল, জাল হইতে এখন ও বাহির হইতে পারে নাই, ইহ] দেখিয়া 
অন্যান্য ধীবর দুর্বধলের দুঃখে দুঃখ প্রকাশ করিতে আর্ত করিলে,ছুর্বল 

কহিল, এই অত্তল ম্পর্শ টাইগ্রীস নদীতে কৌন দিন কোন ভাগ্যবান 

ধীবর মৎস্য ধরিতে পারে নাই। কিন্তু আজ ভাগ্যক্রমে এই নদীতে 

আমীর জালে মৎস্য পড়িয্াছিল, আমার তৃরীতৃঃবশতঃ মৎস্য আমার 

জাল হইতে পলায়ন করিয়াছে কিন্তু সে এখন ও আমার জালে রুদ্ধ 
ছে বাহির হইতে পারে নাই, এখনও আশা, আছে যে, কোন বালু- 

কাময চড়ায় লাগিয়া মৎস্য জীবন হারাইতে পারে, অতএব ভোমর| 
ছুঃখ করিওন! ॥ | 

পঞ্চবিংশ ভপাখ্যান। 

এক পাদহীন ব্যক্তি সহস্র পদবিশিষ্ট এক কীটকে হত্য। কন্ধিল দেখিয়া 

এক ধার্শিক ব্যক্তি (যিনি তখন সেই পথ দিয়! যাইতেছিলেন ) কহি- 

লেন, হে ভগবন্! তোমার লীল। কে বুঝিতে পারে? এক পদহীন বাঞ্জি 

ও স্হন্্র প্দবিশি্ট কাটের প্রাণ হরণ করিল। চুরাদৃষ্ট উপস্থিত হইলে 
এই রূপই ঘটিয়! থাকে । শিষ্ুতি মন্দ হইলে কখন দুর্বল ব্যক্তির, হস্ত 
হইতে বলবান ব্যক্তির ও জীবন রক্ষার কোন উপায় নাই, এবং চলৎ 

শক্তি বিহীন শক্র বলবানকে আক্রমণ করিলে জীবন রক্ষার নিমিত্ত 

বলবানের ধনুর্বাণ গ্রহণে ও কোন ফল দর্শে না। | 

ষড়বিংশ উপাখ্যান | 

কোন এক আরব দেশীয় কদীকার মূখ নানাবিধ বহুমূলয তুণে দে দে 

আচ্ছাদিত ও পু্ট বঞ্ত্রের উফীবে মস্তক মণ্ডিত করিয়া অশ্বীরোহণে 

যাইতেছিল। এমন সময় এক ব্যক্তি উক্ত মৃধ্কে লক্ষ্য করিয়া আর 

এক ব্যক্তিকে ছিজ্ঞাসা করিল, মহাশয় ! এই ব্যক্তিকে কিরূপ মনে 

করেন? বহুমূল্য ভূষণে ভূষিত হওয়াতে উহাকে কির্নূপ শোভান্িত দেখা- 

ইতেছে ? তাহাতে আিক্তাস্থ ব্যক্তি কহিলেন, কালীতে স্বর্ণ মিশাইলে 

কালী বে রূপ শোভাম্বিত হয়, উহাকে ঠিক সেই রূপ দেখাঁইন্তেছে, 

নহগুষ্য যোনিতে গর্ভ উৎপন্গ হইলে যে নূপ পণ্ডিত হয়, ধ্ী মৃখও 
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তদ্রপ পণ্তিত হইয়াছে এবং উহার স্বত্ব ও খেন্থ বসের কঘরের ন্যায়: 
মধুর । পরে আবার কহিলেন, তুমি স্থির জানিও যে, উত্তম পরিচ্ছদ 
ও উষ্কীব কি! মনুষ্য নাম ধারণপূর্ববক মন্ুষ্যকুলোচিত কাধ্য না করিলে 
প্রকৃত মনগধ্য হইতে পারে না, অর্থাৎ মুখের সহিত কখন পণ্ডিত গুণ- 
বাণ ব্যক্তির তুলন। হইতে পারে ন|। যদ্ধি কেহ মনুষ্যকুলে জন্ম গ্রহণ- 
পূর্বক মনুষ্যকুলোচিত কাধ্য করির়! মনুষ্য নামের গরিম। রক্ষা করিতে 
মা পারে, ভবে শান্্রচ্লীরে তাহাকে মনগযষ্যের মধ্যে গণ্য করিতে পারা 

যার ন্। আর ও বিখেচন। করিয়া! দেখ যে, যে ব্যক্তি ভদ্রকুলে জম্ম 

লইয়া উত্তমরূপ শিক্ষ! লীভ করে নাই, যে ব্যক্তি কখন পর্তিত কিছ! 
নানীর মান রক্ষা করিতে পারে না, দরিত্র ব্যক্তি যদি শিক্ষা! লাভ করে, 

সে ও সভ্যসমীজে উপস্থিত হইব) সভ্যগণের মান রক্ষ। করিতে সমর্থ 
হয়। অতএব কোন ব্যক্তিকে উত্তম বসন তুষণে ভূষিত দেখিয়া তাহাকে 
সভ্য ও গুণবান মনে করিও না, অগ্রে তাহার গুণের পরিচয় গ্রহণ 
করিযু। তাহাকে সভ্য সমাজে গণ্য করি ও । 

সণ্তবিংশ উপাখ্যান । 

শ্্কৰী এক তত্কর এক লন্যাসীকে সন্বৌধন পূর্বক কহিল, হে 
*%'ট ॥ মুষ্টি ভিক্ষার জন্য তুমি ঘারে ঘ্বারে.ভ্রমণ করিতেছ, কেহ দস! 
সরিঞ। তৌমায় কিছু দ্বীন করিতেছে কেহ কুব্যক্য বলিয়া তোমীকে 
ভ'ডীইয়। দ্বিতেছে । এই ভাবে জীবন যান্র। নির্বাহ করিতে কি তোমার 
কিছুমাত্র লজ্জা বোধ হত্রঙ্ম? তাহাতে সন্নাপী কহিল, চৌধ্য বৃত্তি অব- 
ঘন কর! অপেক্ষা ভিক্ষা কর! শভ সহজ গুণে ভত্তম বলিতে হইবে। 
কারণ, যে চোর, তাহাকে জন-সমাজে দ্বণা। করে, কৌথাও সে বিশ্বীষ 

সভীজন হইতে পারে নাঁ। আবার ধরা পড়িলে টি গতির ছার! 
৪, প্রান্ত হয়? 

অফীবি ংশ ডি খ্যান। 

তিরিসিও মন্থষ্যে একটী মন্য ঘোড়ার বিবসধব্ণ করিয়াছেন, ঘিনি 
ঘর্গয বশত: অন দুরাবস্থায় পতিত হইয়াছিলেন এবং উপজিবিকার 
উপীয়ে হতাশ হইয়া, যাঁচঞ্াদারা কুখানিবৃতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়া-। 
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ছিলেন। ইহার সমুদয় বৃতাস্ত নিয়ে বর্ণনা করিতেছি । একদ্দিবশ এই 
বীর পুকুষ আপন জনক সম্মিধানে স্বীয় অভিলাযিত অন্ভিপ্রায় প্রকাশ 
পূর্বক বিদেশ পরিত্রণের নিমিত্ত প্রার্থণী করিলেন এবং বজিলেন, হে 
পিত ! আপনি আমীকে কি পরামর্শ প্রদ্ধান করেন? আমার যে রুপ 
মমতা আছে তদ্বীরা বিদেশে আমার অভিলাশ পূর্ণ করিতে পারিব কি . 
না? কারণ আমি শ্রধণ করিয়ীছি যে, বিদ্যায় আন এবং ক্ষমতা 
প্রকাশিত ন|! হইলে কোনফল প্রাপ্ত হওয়া যায়না, তাহার প্রমাণ 
যেমন মবগনাভি কন্তর! ঘর্ষণ না! করিলে এবং সৌগন্ধকাঁষ্ট অনলে 

নিক্ষেপ না করিলে কখন সৌরভ প্রকাশ পায়না । উহার 
পিতা কহিলেন, হেপুত্র! তোমার কল্পনাসকল যাহা এক্ষণে 

উত্তেজিত হইতেছে তাহাপরিত্যাগ কর, আর ত্বগৃহে বসিয়! 

নিরাপদে নিরুদ্বেগে সম্তোষরাশী ভোগ করিয়। জীবনযাত্রা নির্ববীহকর, 

কারণ, জ্ঞাানিরা কহিয়াছেন, যখ|--আমাদিগের অভীবেতে অভি- 

লাশকে সান্তনা ন৷ করিলে শুদ্ধ দৈহিক পরিশমের দারা কখনই ধন 
উপাঞ্জন হয় না। শক্তি দ্বারা ধনরূপ-বস্ত্রের কিনারাও কেহই স্পর্শ 
করিতে পারেন না, যদ্দি কেহ চেষ্টা করেন সে এই প্রকার হয়, যেমন 

জন্ম অঞ্ধের নম্ননাধারে মলন মর্দন করিয়া! অরোগ্য করিবার অভিপ্রায়, 

অনর্থক পরিশ্রম করে। 

আর দ্বেখ ভাগ্য যখন অপ্রসন্না হয়, তখন যদি ভৌমা'র মন্কের 
কেশে দুইশতপ্রকার গুণ ধারণ করে, তাহাতে উহাদের কোন ব্যঘ- 
হার হয় না ।বাহুধলের সামর্থ অপেক্ষা ভাগ্যের বল উৎকৃষ্ট, ইহা 
জীবণে এ পুত্র কহিলেন, হে গিত। বিদেশ ভ্রমণের লত্ধ্য নানীপ্রকার 

আছে % অর্থাৎ নানাদেশ পধ্যটনে মনের অনেক লন্তোষ জন্মে 
এবং নানাদেশের মানবজাতির কথ শ্রাবণ করিয়া! নয়ন নাশীপ্রকীন্র 

নগরের শোভা দর্শন করে, এবং নানাজাতির রিঘিনীতি অবলোৌকনে 

জ্ঞানের উন্নতি হয়, তারা ধনের উন্নতি হইতে পারে । আর উপ- 

জীবিকা উপার্জনের ও উপায় হইতে পারে আর এই সকলের ঘর! 
আঁন্িক বন্ধু স্থজন করে | জগতের এইরূণ প্রকার রীতিদর্শনে 
বহদর্শন লাভ হয়, যেরীতি ধার্দিকদের হবার অবলোকন হইয়া: 
'খাকে। ই পুত্রের এনধপ বন্ভৃতাতে উহার পিতা, ক্রৌধভবে বলিলেন, 
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ওরে মূখ! যখন তুমি শ্বীর বাণিজ্য বন্ধ করিবে । তোমার আঁলয়ে 
কেহই আগমন করিবে না,ভাহাতে কি তোমায় কেহ মনুস্য বলিয়া যৌধ 

করিবে? অতএব গমন কর এবং জর্গতের উপর ভ্রমণ কর. কিন্তু 
তোমার & অভিপ্রান্ন পরিত্যাগ করাইবার জন্য অগ্রে এক সময় 
উপস্থিত হইবে। 

পিতা আরও বলিলেন, হে মদ্দিয় ভনয়! বিদেশ জমণের লভ্য 

সকল যাহ! প্রাপ্ত হইবার জন্য তুমি এক্ষণে প্রবৃত্ত হইতেছ তাহ! 
অত্যন্ত সন্দিগ্ধ কারণ। দেশভ্রমণকারিদিগের পঞ্চপ্রকার জেণী আছে, 

ইহাদের মধ্যে দেশপরিভ্রমণে ,কহই কই ভোগ করেন ন। ইহা! ব্যতীত 
বাহার বিদেশে গমন করেন তীহারাই প্রায় দুঃখরাশী ভোগ করিয়া 
থাকেন। 

প্রথমঙ্েণী। ব্যবপায় যাহার অর্থ এবং সন্ত্রম থাকে, কত শত 

কৃত দ্াস-দীসী এবং সতক্য ভূত্যসমভিব্যাহারে প্রতিদিন নূতন নগরে 
উপস্থিত হন, তথায় প্রতিনিশিতে অতি মনরম্য ও আনদ্দজনক স্থানে 
বাঁস করিয়া! হৃখে নিদ্রা যান, পর্বতে কি কাননে ধনীব্যক্তি ভ্রমণ 
করিয়া ও স্বদেশের নায় স্থখভোগ করেন. এই হেতু ধনী ব্যক্তিগণের 
স্বদেশ বিদেশ একইপ্রকাঁর জ্ঞান হয়, ধনবুন যেস্থানে গমন করেন 
সেই স্বানেই তা্ুকীনাৎ বিস্তার পূর্বক বাঁ করেন: কিন্তু যাহার 
জীবনে সান্তনা না থাকে দে আপন উপজীবিকাম্ব নৈরাশ হইব 
আপনাকে প্রতিপালন করিতে অস্ত হয, তিনি দেশে থাকিয়া ৃ 
বিদেশী হন। ৫ 

_ দ্বিতীক্ব শ্রেণী ।_এক পণ্ডিত লৌক ধিনি মধুর বাঁক্যেতে ও প্রবল 
সত্বস্ভীতে এবং আন উপদেশেতে দক্ষতা, যথা তথা গমন করুন! 
না কেন, তাহার অনুসন্ধান সকলেই করিয়া] থাকেন, এবং তীহাকে 
দর্শকমাত্রে মান্য করিয়া থাকেন, যেমন নির্দলকাঞ্চন প্রাপ্ত হইলে 
সকলেই সন্তোষ হন, তেমনি জ্ঞানীকে দর্শন করিলে দর্শকমাত্রেই 
তৃপ্ত হন, আর বিদ্ব্যানব্যক্তি যে কোন স্থানে গমন করুননা কেন 
তীহার গুণের জন্য মান্য অগ্রসর হয়, কিন্তু এক ধনবানের মূখপুত্র 
চর্দমনির্শিত মুদ্রার ন্যায় রা কৌন বিশেষ নগীর. মধ্যে না হয়, 
সর্ধজ্ে প্রঃলিভ হয় না 1. 
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তৃতীয় জেণী।-_এক রূপবান ব্যক্তি যাহাঁকে দর্শন করিলে জ্ঞানী- 

গণের অস্তঃকরণ ও প্রসংশীকরণে রত হয়, এবং তাহার শেণীর মধ্যে 
ভাহীকে অধিক মুল্যবান, বোধ হয়, দর্শকমাত্রে তাহার সেব। করণে 
গৌরব বিবেচনা করেন। সাধারণ বাক্যেতে বলে যে,অধিক ধন অপেক্ষা 
অল্প সুন্দধ্যতা মনোৌরম্য এক স্ুরুপ পুরুষ এক 'আঘাতিত অস্তঃকরণের 

ওঁষধন্বন্ূপ, এবং রুদ্ধ দ্বারের ছারিরম্বপ এই রূপবান ব্যক্তি যে কোন 
স্থানে গমন করুনন। কেন মানা এবং সমাদর তাহার রূপের অগ্রে অগ্র. 

সর হইতে থাকে, যদিও তিনি স্বীয় জনকজননীর দ্বারা তাঁড়িত হন। 

কোন সময়ে আমি দৃষ্টি করিলাম যে, একটা ছিন্ন ময়ুরপাথা ধর্মপুস্তক 
কোরাণ গ্রন্থের পত্রের মধ্যে ছিল, ততদৃ্ঠে আমি কহিলাম, হে। 

শিখিপাখ। তোমার গুণ অপেক্ষা এ গ্রন্থের অধিক মান্য হয়, ইহাতে 
বর শিখিপাখ। উত্তর করিল ক্ষান্ত হও, যে কোন ব্যক্তির সৌন্দধ্য থাকে 

তিনি যে কোন স্থানে থাকেন কেন! তাহাকে সমাদর গুর্কক অভ্যথন। 

করে। আরও প্রমাণ দেখ,হে পুত্র! ষেরপেতে এবং সৌন্দধ্যতাতে 
সুশোভিত হয়, সে তাহার জনকের ক্রৌধকেও গ্রাহ্য করেনা? রূপ- 

বান ব্যক্তি ছুশ্র'প্য মতির ন্যায় যঃহা তাহার আদিস্থাদ্ বিন্ুক তথায় 

তাঁহাকে থাকিতে দিওন।, কারণ বহু মৃূল্যবাণ যে মুক্ত1 তাহার ক্রয়কর্তী। 

অনেকেই হইয়া থাকে । 

চতুর্থতো নী।--এক উত্তম সঙ্গীতকীরক যাহার হ্থমধুর দ্র দাউদের 
ন্যায়, যখন তিনি সঙ্গীত আলাপ কার্ুতে খাকেন, তাহাতে বারির 
শোত রুদ্ধ হন, এবং ৫খচরগণের বিমানে গতিরোধ হয় এবং শরভা- 

মাত্রেই মোহিত হয়, স্থতরাং এ অভ্তগুণের দ্বার! তিনি মানবজাতির 

অস্ত ঃকরণকে হরণ করেন, সচরাচাররূপে ধার্ম্িকেরাও তাহার সহিত 

সহবাস করণে ইচ্ছক হন, আহা! «রূপ স্মধুরদ্র শ্রাবণ করণে 

আমার যন মুগ্ধ হয়, এবং জানিতে ইচ্ছ্,ক হয় যে, কে এই অরুণৌ- 
দয়ের সময়ে দোহার! তার বাঁজা ইয়া সঙ্দীত আলাপ করিতেছে, 'আহা- 
মর্রি, এই কোমল এবং খেদান্বিত স্বর কতই আনন্দজনক বোধ হই- 
তেছে, আর দেখ প্রেমিকাগণের হুন্দর মুখমণ্ডল অপেক্ষা গয়কের: 

সুগবুরম্বর উৎকৃফণ। কারণ, সু্ী আকার দর্শনে কেবল নয়নইন্্রীন্ 
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উল্লাসিত হয়, কিন্ত সথমবুর স্বর অবণে উর শ্রবণেন্্রীয় এবং অন্ত: করণ 
প্রফুলিত হয়। ূ 

পঞ্চম শ্রেণী 1--এক শিল্পকীরক তিনি/বিদেশে গমন করিণে 

তাঁহার বাছুর পরিশ্রমের দ্বারা অনায়াসে আপনার উপজিধিক! 
উপার্জন করিতে পারেন। কিন্তু এক নিমরোজদেশীয় ভূপাল একাকী 

বিদেশে জমণ করিজে গ্রিয়া কৌনগুণ নাথ'কায় "আহারের নিমিত্ত 

কণ্টরাশী ভোগ করিয়াছিলেন, এই উপরের লিখিত প্তণসকল যাহ! 

আমি এক্ষণে তোমীকে বুঝাইলাম, বিদেশভ্রমণে মনকে সম্তোয 
দিবার উত্তম উপাস্ত এবং যথাতথ! আনন্দ পাইবার সম্ভীবনা । কিন্ত 
যে ব্যক্তি ইহ। অধিকার না করেনঃ তিনি অনর্থক আশাতে এই 

জগৎমধ্যে বুথ! ভ্রমণ করেন এবং কোনব্যক্তি তাহার নাম ও শ্রবণ 

করেনন। এবং ভীহাকে কেহ জিজ্ঞাপ। ও করিবেন না? কিন্ত ভগবানের 

কোপে ষে ব্যক্তি পতিত হয়, তাঁহার সহম্রগডণ থাকিলেও জগংশুদ্ধ 

লো ক তাহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হয়, তাহার প্রমীণ এক কপত 
ছুরাদৃ্টক্রমে স্বীয় বাঁসস্কান অনুসন্ধান করিতে না পারিয়া লৌভবমত 

ধণাদে পড়িয়া প্রাণে মার। যায়। | 
প্রপুত্র কহিলেন,--হে পিত! আমি কিপ্রকারে জ্ঞানীদিগের 

'অন্যান্য উপন্দেশ লইয়া আপনকার সহিত তর্কবিতর্ক করিতে পারি? 
কেননা! তাহারা বলেন, জীবনের আবশ্যকীম্ব দ্রবংসকল ভগবানের 

ঘারা সকলের প্রতি বণ্টনকর। হনব, কিন্বা তাহাতে যে লভ্য ভাহ! 
উপার্জন করণে অধিক ঘযত্বও প্রীয়জন হয়। কিন্ত যদ্দি ভাহাতে 
ভুর্ভাগ্য ঘটে তবে আমাদিগের উচিত যে পথে প্রবেশ করি তাহ! 
একেবারে পারিত্যাগ করা যদিও আমাদিগের প্রত্যহিক আহার 
নিঃস্বন্দেহে প্রাপ্ত হই, তথাচ জ্ঞানের আবশ্যক হয়ঃ যদ্দারা তাহা 
আমর। ঘ্ধারের বহির্দেশে অনুসন্ধান করি, য্দও কোন ব্যক্তি নিরু- 

শীত সময়ের অগ্রে মৃরিতে পারে না, ভত্রাচ অজাগৰের গ্রাসে 
পতিত হইবার আবশ্যক করে ন!% আমার এই বর্তমান অবস্থাতে 
ঘখন মর্ভকরি এবং গ্রাশকারী সিংহের সৃহিত বুদ্ধ করিতে পারক 

ৃ হইতেছি, তখন [বদ্ধেশ ভ্রমণের ছুঃখকি সহ্য কবিতে পারব না ॥ 

: আরও প্রমাণ ফেখ, যখন এক যনুধ্য উদ্ এবং গৌরবাধিত পদ হইতে 
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পদচ্চত। হন তখন তিনি স্বীয় বিষয়ে আর অধিক জ্জ কি করিতে 

পারেন আর দেখ এক ভূপাল স্বীর রাজ ভবনে শয়ন করেন আর এ 

সময়ে প্র স্থানে যর্দি এক উদ্দাসিন সন্যাপী শয়ন করেন তবে লৌকেতে 
প্র বাজ ভবন কে মরাই বোধ করেন লে যাহাহউক এ পুত্র তাহার 
পিতার আশীর্বাদ এবং অনুমতি লইয়া! বিদ্বেশ ভ্রমণার্য গমন কারলেন 

এ পথে যাইতে যাইতে তিনি বণ করিলেন য়ে এক শিল্পকর এক অজা- 
নিত দেশে গিয়া পৌছিয়া!ছেন কিন্ত গথায় ভাহার ভাগ্য প্রসন্ন হয় 
নাই এই প্রকারে নান। প্রকার বিদেশ ভ্রমণ করিতে করিতে তিনি এক 
নদীর তীরে গিয়া পৌছিলেন এই নদীর শ্রোতে এভ দ্রতগীমি ছিল এবং 

ইহার জলের কলরব এত তয়ন্কর যে অনেক তুর হইতে বোধ হইত যেন 
পাঁষাণের উপর পান্বাণ নিক্ষেপ করিতেছে এঁ বারীর কোলাহল শব 
ভবণে অতামাজ্রেরই ত্রাস হইতেছিল এ নদীর সলিল এমনি ভয়ঙ্কর ছিল 

তাহাতে জলচর পক্ষিরাও নিরাপদে থাকিতে পারিত ন1। আর ইহার, 
দ্র তরঙ্গের শব্দ ধাতারন্যান্ শব্দ কারছিল ওমুব! বুরপুরুষ তথার উপ- 
স্থিত হইয়ু। অবলোকন করিলেন যে কতকগুলি লোঁফ এ নদী পার হই- 
বার নিমিত্ত একখানি ক্ষুদ্র তরণী উপরে বসিয়াছেন, উহাদিগের প্রত্যে- 
কের মিকট পারে যাইবার জমা কিঞ্চিৎ কিঞিৎ তাত মুদ্রা আছে 

তরণীর কর্ণধার আর লৌক লইবার অভিপ্রায়ে অপেক্ষা করিতেছে & 
| যুব] পথিক অর্থ না খাকায় এ নাবিক কে বিন! অর্থে পার হইবার জন্য 

বির মিনতি করিতে লাগিলেন কিন্তু ভাহীতে কোন ফল দর্শাইল ন1,এ 

তরণীর আরোহীরা বলিলেন তুমি এখানে কাহার প্রতি অহিতাচার 

করিতে পার ন। এবং বিনা মূল্যে তরণী পার হইবার জন্য সামর্থ প্রকাশ 
করিতে পার না আর যদি তোমীর অর্থ থাকে সামর্থ দর্শাইবার 'আষ- 
শ্যক নাই প্র অসৎকর্ণধার উহাকে ব্যাঙ্গোক্তি করিয়া ভাঁড়াইয়া দিলেন 

_ এবং কহিলেন তোমার অর্থ নাই, অতএব সামর্থর দ্বারা কি নদী পার 
: হইতে পারিবে, তুমি কি শ্রাবণ করনাই যে দশজনার সামর্থর বার! 
যে কার্য সাধন না হয় তাহা! এক জনার অর্থের দ্বারা হইয়। থাকে পা 

৫ ্ বা বীর পুরুষ কর্ণধারের এতাদৃশ ব্যান্গোক্তিতে মহারাগত হই বা 
ক প্রতি হিংসা! করিতে ইচ্ছক হইলেন, যখন & নাবিক তরণী ভাসা- 
ই লিল, খন, ৪ যুবা বহাকে উরে ডাকিতে লাগিলেন এবং 

৮০৮৫১ রি 



১০৬... খ্বাজালা গৌলেন্তা। 

অনেক রর বচনে বলিতে লাগিলেন হে বাবিক ঘি ভু আমার 
গাত্রের বস্ত্র লইয়া সম্তৌষ হও 'আমি .সেঙ্ছাপুর্ধাক ইহা তোমাকে দিব। 
তখন এ নাবিক বস্ত্রের লালসার এঁ তরণী তীরা ভিমুখে ফেরাইল ইহার 
প্রমাণ ধূর্থের নয়ন লৌভেতে আবদ্ধ! হইয়া! থাকে 'ট্ীক,ষেমন খেচরএবং 
মীন লৌভেতে ধৃত হয় এ নাবিক যখন এ যুবা। পুরুষকে ভরণীতে লই- 
বার ্বভিগ্রায়ে নিকটে আসিয়ী, পৌছিল তখন এ যুবা এ নাবিকের 
দবাড়ধরিয়। দির্দয়তারপে প্রহার করিতে লাঙ্সিল এ নাবিকের একজন 
সন্দী তরণী হইতে নাবিয়া উহাকে সহায়তা করিতে আইলেন কিন্ত 
ন/বিকের অসৎব্যবহার বুঝিয়। এ যুবাকে মিনতি করিয়া ক্ষান্ত করা- 
ইলেন। তখন এ নাবিক এবং তাঁহণর সঙ্গি, উভয়ে অনুক্ভব করিলেন যে 
ইহাকে সাস্তনা কর! স্বপরামর্শ এবং এ তরণীর ভাড়ার বিষয় নিষ্পত্ত 
করিয়া উহাকে ঘতুপুর্ধক এ তরদীতে আরোহণ করাইলেন,ইহার প্রমাণ 
বখন কাহার লহিত বিবাদ ঘটবে তখন সাস্তস্বভাব প্রকাশ করিয়া! এক্য 
করিবে আর দয়! প্রকাশ করিবে তদ্বার। বিবাদের ঘর একবারে রুদ্ধ” 
হইয়।. যাইবে কারপঁভীক্ষ খভভগীন্ঘাতে কোমল রেলম কে কখন ছেদ 
করিতে পারে না হুমধুর বাক্যের দ্বার! এবং নভ্রতার ছারা সকল গুরু- 
তর কার্ধ্য নিম্পন্ধ হয় প্রণয়ে এক গাছি লামান্য রজ্জ,দঘবারা হস্তীকে বদ্ধন 

করাষায় ! 

সে যাহাহউক অবশেষে এই ঘটীল এ নাবিকের। ঈ যুবার চরণে 
ধরিয়! এবং উহার হস্তে ও মুখমণ্ডলে ভণ্ডামি চুমুদ্িয়। ৪ তরণী মধ্যে 
উহ্ধীকে উপবেশন করাইয়! নৌকা! বাহিয়! চলিল, ক্ষণেক কাল পরে 
যখন এ তরণী এক স্তত্ভের নিকট আলিয়া পৌছিল এই স্তভ গ্রিকদে শীয় 
ইমীরত যাহা এই নবীর মধ্যে ছিল । তখন এ নাবিক উচ্চৈশ্বরে চিৎ-. 
কার করিতে লাগিল যে আমার তরণী বিপন্দে পতিত হইল অতএব 
এতরণী মধ্যে ঘি কেহ বলবান এবং সাহদী থাক তবে এই সভের 

| উপরে: আরোহণ করিয়) এই রজ্জ,খারণ কর, তবে আমি তরণী রক্ষা 

কারিতে পারি নচেৎ সকলেই জলমঃ হই।এ যুবা পুরুষ স্বীয় সামর্থের 
বিষয় বর্বাই রব করিতেন প্রবঞ্চক নাবিকের কথায় সন্দেহ ন! করিয়! 
মনোযোগ দিলেন: ইহার, ভা রণ যদি তুমি অপরের প্রতি একবার 
অনি) কর তাহার পর উদর প্রতি ঘষ্ষি একশতবার ল্মেছের সহিত উহার, 
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সঙকে প্রণয় করতন্ুভব করনকে যে তিন তোমার প্রতি সেই একটি 
অশিষ্টের প্রতি হিংস| করিতে বিস্বৃত হইবেন। যেমন তীর ধস্থক হইতে 
নির্গত হইয়। অপরকে ক্ষত করিয়া বাহির হইয়া যায় কিন্ত নেই হিংসার 
বোধটি অস্তঃকরণে জাগ্রত থাকে আহা! এবিবয়ে কি সং পরামর্শ ইও- 
ফতাস নামে এক ব্যক্তি খিলতাপকে ধিয়াছিলেন, বখা যদি তৃমি একবার | 
তোমার শক্রুকে আঁচড়াইয়! থাক আপনাকে কেমন শিরাপদে বিবে- 
চন। করিওনাঁ | 

যখন তোমার বাহুর কাখ্যের দ্বারা অপরের অস্তঃকরণ হিংসা ভোগ 
ভখন কখন এমন আঁশ1 করনাক যে তুমি দুঃখ হইতে পরিজাণ পাইক্বাছ, 
ইহার একটি সামান্য প্রমাণ আছে এক ছুগের প্রাচিরে কখন লোঃ 
নিক্ষেপ করনা কি জানি পাছে তুমি এ লোষ্টের আঁঘাৎ পুনপ্রাপ্ত হও সে 
যাহাহউক এ বলকান ব্যক্তি & তরণীর রজ্জ : তাহার বাহুর চতুর্দিকে 
একত্রিত করিয়া উক্ত স্তত্তের উপরে আরোহণ করিলেন | তখন এ ছু 
নাবিক তাহার হস্ত হইতে এ রজ্ড, কাড়াইয়া লইয়া & তরণী অন্তরে 
চালাইয়! দিলেন তখন এ নিরাশ্রর খুব! পুরুষ এতদ ঘটনায় চমৎকত 
হইন্না রহিলেন ছুইদিবস পথ্যস্ত তিনি অনাহারে অতিশয় দুঃখ ভোগ 
করিলেন তৃতীয় দিবসে নিত্রায় কাঁতর হইয়া এঁনদীর ভ্রোতের উপর 
পতিত হইলেন একদিবস পরে তিনি ম্বৃতপ্রান্ন হইয়। কিনারান্প 'আাপিয়! 
পৌছিলেন বৃক্ষের পত্র এবং ঘাসের মূল আহার করিয়া প্রাণ ধারণ 
করিতে লাগিলেন। অবশেষে তাহার সামর্থ কিঝিৎ সবল হইয়া উঠিল 1. 
তখন তিনি কাননাভিমুখে গমন করিলেন। তখায় অতিশয় ক্ষুধায়: এবং : 
পীগাসীয় কাঁচতর হইয়া! এক কুপের ধারে আসিয়!অচৈভন্য হইয়া! পড়ির! . 

রহিলেন, পরে কিঞিৎ সম্বিত পাইয়! দেখিলেন মনে এ কুপের চতুর্দিকে 

নেক লোঞ্চের জনতা হইয়াছে, সকলেই উহার রক্ষকদিগনকে কিঞ্চিৎ২ 
অর্থনিয়া ই বারি পান করিতেছে এ যুবা পুকবের অর্থ নাই, স্বতরাং 
-& বারি পান করিবার নিমিত্ত রক্ষকদিগকে মিনতি করিতে লাগিলেন 
কিন্ত উহারা উহাকে বারি দেওনে অস্বীকার করিলেন,তখন পরযুবা! কুপীত 
হইয়া! আপন লামর্থর বারা এ বারি (উপাঞ্জন করিতে চেষ্টা করিলেন 
কিন্তু ভাহা ৰ্খা হইল শনি উহাধিগের অনেকক্কে প্রহার করিতে লাঁগি-. 
জেন । পরেই রক্ষকের1 সকলে: একজতহইস়। উহাকে নির্দয়তারপে 
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| প্রহার করিতে লাগিল এবং প্রহারের ঘার! উহার রা ক্ষত বিক্ষত 

হইল ঠিক যেমন ওয়ানির ঝঁকে মহাঁবল পরীক্রমশীলি হস্তীকে বিরক্ত 
করে এবং স্বযোগ পাইলে দুর্দশস্ত সিংহকে ও ক্ষুত্র পীপিলিকান্ব ভ্যাক্ত 

করে, সে যাহণহউক পীড়িত এবং আঘাতি হইয়া তিনি এক ক সরাইএর 

মধো গিয়াপডিলেন। 

তথায় তিনি অত্যন্ত দুঃখ ভোগ টিকার লাগিলেন স্বীবংকালে 

অনেক বণিকের উক্ত স্থানেতে আসিয়! পৌঁছিলেন; তদ্বপশ্চাতে একদল 
দস আসিয়! এ সরাই মধ্যে বাঁসকরিল তদ্দঠ্টে এ সরা'ইএর ভাবদীয় 
লোক মহাভয়েতে কম্পীন্মিত হইলেন এবং উহাদিগের দেখিস্বা বোধ 
হইতেছিল যে উহার] সকলেই দস্থ্যভয়ে যেন মৃত্যু আঁশীকরিতেছে,তখন 
এ যুধাবীর পুকষ বণিকদিগের সাহসদিয়া বলিতে লাগিলেন হে বনিকগণ 

তোমরা ভীত হইওনা কারণ অমি এক ব্যক্তি ভৌমাদিগের মধ্যে আছি 
আমি একাকী পঞ্চাশ জনের সহিত যুদ্ধকরিতে পারি, কিন্ত ভোমরা 
সকলে আমাঁকে সাহাধ্যকর এ বণিকেরা উহার দর্পের ছারা সাহসীক 
হইয় উহার সঙ্গে একত্রিত হইলেন এবং পানীয় ও নান! প্রকার খাদ্য 
দ্রব্য এত অধিক আহার করিলেন ষে. তদষ্টে এ সরাইএর দস্থ্যদলেরা 
পলাওুন করিল, তখন ৬ যুব! পরিশমে ব্রীস্ত হইয়া! নিদ্রাগেলেন। 

এক বন্দী প্রাচীন লোক যিনি জগতের অধিকাংশ দর্শন করিয়া- 
ছিলেন, & সরাইএর মধ্যে থাকীতে বলিলেন, হে বদ্ধুসকল দন্থা 
অপেক্ষ। তোমাদিগের রক্ষককে আমার অধিক ভয় হইতেছে, তাঁ- 
হার এক উদ্দাহণ শ্রাবণকর, আরবর্দেশীয় এক ব্যক্তি যিনি কিঞ্চিৎ 
অর্থ সঞ্চয় করিয়া নিজ বাঁটীতে একাঁকী থাকিয়া নিশাকালে নিদ্রা 

যাইতেন না। কারণ তিনি অতিশর আশঙ্কা করিতেন, পাছে দারিএল 
জাতীর] তাহার সর্বশীভ্ত করে। কিন্ত কিছু দিবস পরেস্তাহার সম- 
ভিব্যাহারে খাঁকিবার একটি বন্ধু পাইয়্াছিলেন, একাকী খীকিবার 
আশঙ্কা হওয়ায় তিনি ক্রমে ইহার সহিত বন্ধুত্ব করিয়া! অনেক 
ফিবস হখে নিস্রা যাইতে লাগিলেন! কিন্ত ইঁ কপট বন্ধু; উহার 
সঞ্চিত মুক্তার অনুসন্ধান  পাইবামাত্রেই উহা সংগ্রহ করিয়া 
এশলায়ন করিলেন, প্র ফিবস পরাতে বেখস্থ লোকেরা বেখিলেন, যে. 

প্র আঁরব অতিশয় বিলীগ করিতেছে): 'আবং শৌকসাগরে মগ্ন হই- 



বাঙ্গালা গোলেস্তা। ১০৯ 

য্বাছে, এ লোকেরা! এ আরবকে শোকের কারণ ভিজ্ঞালা করিলেন, 
এবং কহিলেন, যে তরে নৃঝি ভোমার সর্ধশান্ত করিয়াছে, তিনি উত্তর. 
দিলেন যে, ঈশ্বরের দ্বারা সফত করিয়া বলিতেছি তাহার নয়। 
বিদ্ত যিনি ছিলেন রক্ষক তিনিই গ্রাহক হইয়াছেন । 

এই ইতিহাস বর্ণনা করিয়! এ বুদ্ধ বণিক কহিলেন, হে বণিক 
সকল "এই মহামূল্য বন্ধু হইতে আমি কখন আপনাকে নিরাপদ 
অনুভব করি নাই, কারণ আমি উহার চরিত্র বিশেষক্ষপে আত 
আছি কারণ একশক্রর দত্তাঘাঁৎ হয় অধিক কষ্টদায়ক, যখন ইহ! বঙ্ষুত্ের ' 

সদৃশ পাওয়াষায়। হে অমাতাসকল তোমর। ইহা'কি প্রকারে জা 
নিবে, যদ্দি এই যুবা পুরুষ একজন ভদ্রই হন, ছলন| করিয়৷ পরিচয় . 
দিয়া থাকেন, আঁমাছিগের আত্মীয় কিন্তু যখন তুযৌগ পাইবেন, 
তখন তিনি স্বীয় সঙ্গিগণকে সংবাদ দিতে পারেন। অতএব আমার 

পরামর্শ যে উহার নিত্িত অবস্থাতে আমরা উহাকে পরিত্যাগ 
করিয়। স্কানাস্তর হই। এই প্রাচীনব্যক্তির পরামর্শ সকলেই গ্রাহ্য 
করিলেন, কারণ এই বলবান ব্যক্তির প্রতি উহাদিগের সম্দেহ হই- 
বাষ উহার আপন আপন ত্রব্যার্দী লইয়া খঁ বীরপুরুকে নিদ্রিত 
অবস্থায় রাখিয়া সকলেই স্থানান্তরে গমন করিলেন। 

পরদিবপ প্রীতে &ঁ যুবা পুরুষ যখন তপনের উত্তাপ অভি 

তাহার স্বদ্ধোপরে লাগিতে ছিল, তখন তিনি মস্তক তুলিয়। নিরীক্ষণ 

করিলেন, যে এই সরাইতে জনপ্রীণী নাই, সকলেই গমন করিয়া 
ছেন, ভিনি দীর্ঘকাল উন্বার চতুর্দিকে ভ্রমণ করিয়া বেভ্ভীইলেন, | 
কিন্ত পথ অনুসন্ধান করিতে পারিলেন না| থাদাজ্রব্যের অভাবে 

এবং পীপাসাপ় অতিশয় কাঁতর হইয্বা ভূমির উপরে মস্তক রাখিলেন 

এবং নৈরাশভাবেতে রহিয়। আশা করিতে লাগিলেন, য্দি কেহ 

আমার সঙ্গে বাক্যালীপ করে, তিনি দেখিলেন ক্থকগুলি উট গযন 

করিতেছে 1 প্রার্থিকের পথিক: ব্যতীত আর কেহই গুপ্ত থাকেন] । | 

তিনি আর বাসিকেছি লেন, আহা! পথ ভ্রমণের ছুংখ যিনি মা! জানেন, 
তিনিই, খখিককে 'ক্ট নতি প্রস্তুত হন ; এই সকল. কথা গুলি. যখন 
তিনি বলিতে ছিলেন, তখন ই দেশের রাজতনয় যিনি শীকারের .. 

পদ্চাঁৎ ধাবমান হওয়ায় ভৃত্য সকল হাঁরাইয় হঠাৎ. এ স্থানে আ-. 
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সিয়! উপস্থিত হইলেন । গৌঁপনে এ যুবার কথা শ্রবণ করিলেন, এবং 
তাহার স্ুপ্ী আরুতি এবং অতিশয় ঢুরাবস্থা! দেখিয়। জিজ্ঞাপ! করি 

লেন, আপনি কোথা! হইতে আসিয়াছেন, এবং কি প্রকারে এই 
শ্বানে আছেন। এ যুব! ভাহার প্রতি যাহা থ্বাহা ঘটিয়াছিল অতি 
সংক্ষেপে এ খুবরীজকে জ্ঞাত করাইলেন, এবং শ্রী রাজকুমার 
উহাকে শাসন! করিয়া! একটি উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ এবং কিঞ্চিৎ অর্থ 
দন করিলেন, আর কোন বিশ্বাী ব্যক্িকে আদেশ করিলেন, যে 
উহাকে *ভাহার লমভিব্যাহারে নিরীপদ্ধে তাহার স্বদেশে লইয়া যান; 
খথন এঁযুবা আপন আলয়ে পৌছিলেন তখন উহণর পিতা উহাকে 

দেখিয়া আহ্লাদিত হইলেন, এবং সন্তানের নিরাপদে প্রত্যাগ্ধমন 
করায় জগমীশ্বরকে ধন্যবাদ দ্রিলেন, একদিনন নিশীকখলে তিনি 
তীহার পিতার নিকট বলিতে লাগিলেন, যাহ! যাহা তাহণর বিদেশ 

জযখে ঘটিক়াছিল, অর্থাৎ তাহার প্রতি নীবিকের এবং রক্ষকগণের 
আহিতাচীর এবং সরাইএব লোকেদের বিশ্বীসঘাতকতা ইত্যাঁি 
সমস্ত ঘটম1 পিতার নিকট কহিলেন । উহ্ঠর পিতা! পুত্রের কথা .জবণ 
করিয়। বলিলেন?-হে পুত্র! তোমার বিদেশ যাইবার পুর্বে আমি 
ধকি তোমাম্ম বলিনীই যে; বিদেশে বলবান দুঃখিলোকের হস্ত বাধ! 
যা্স। সিংহের থাবা! সদৃশ যদি তাহার পদ্দ হয়, ভীহাও ভাল হইয়া 
বায়। 

আহা! কি এক উত্তম কথা, এক দরিদ্রকে এক অসী ক্রিয়াকারক 
বলিয়াছিল্গেন, শভার্ধব্যাঘ্ের সামর্থ অপেক্ষা, একরতি স্থবর্ণ জেট, ইহা 
শবণে উহার পুত্র উত্তর করিলেন, হে জনক! ইহা যথার্থ আজ্ঞা! 
করিয়াছেন, কেননা দুঃখের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ না করিলে কখনই ধন 

. উপার্জন হত্ব না। যেমন, স্বীয় জীবনকে বিপদগ্রস্ত ন! করিলে কখন 
শত্রুকে জন্ম করা যাবা, যেমন শস্যবীজ বপন না করিলে কখন 
গোলা পূর্ণ হয না, হে পিতা; তুমি কি জাননাই যে আমি অতি অর 
ছুঃখ ভোগ করিযী গৃহে প্রত্যাখমনের সমক্ষে গ্রচুর অর্থ আনিয়াছি, 
এবং যধুমক্ষীকার ছলের যন্ত্রণী সহ্য করিয়? কত মধু সঞ্চয় করিয্নাছি। 
অদীপ্ত জগধীশ্বর যাহা মিধুক্ত কৰেন তাহার অধিক: আমরা! ভোগ, 
করিতে পারি না| তঙীচ ভাহী উিপাজ্জন করণে. আমারিগৈর 
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অমূনৌযোগ করা উচিত নহে। যেষন চুরুরিতে যদি ুস্তিরের গ্রাসে 
অশশক্ষা। করিত তবে তাঁহার! বনুমূল্য মুক্তা উপান্জন করিতে পারিত 
না। আর যেমন জাতার অধভাগ লড়েন! এই হেতু অধিক তর সহ্য 

করে, আর দেখ এক লোৌভি সিংহ আপন গর্তে থাকিয়া কি খাদ্য 
অমুসন্ধীন করিতে পারে আর পাখাহীন বাঁজপক্গীতে কি কখন 

স্বীকার করিতে পারে। যদি তুমি গৃহে বসিয়া খাদ্য ভ্রধর দিমিত্ত 

অপেক্ষা কর তোমার হস্ত মাকড়সার ন্যায় হইবে এ পিতা কহিলেন 
ভগবান ভোমীকে এই সময় প্রদ্দান করিয়াছেন, এবং সৌভাগ্য তো- 

মার উপদেশক হইয়াছে অতএব কণ্টক হইতে গোলাপ পুষ্প চয়ন 
করিতে তুমি পারগ হইয়ীছ এবং তোমার পদ হইতে কণ্টক নির্গত 
করিতে তুমি জানিয়াছ। এই হেতু এক মহৎব্যক্তি তোমার সঙ্গে 

সাক্ষীৎ করিয়। মেহের সহিত ধনাচ্য করিয়াছে ভোষার পীড়িত, 
অবস্থকে আরগ্য করিয়াছে। কিন্তু ধরূপ ঘটনা কদাচিৎ ঘটিয়।থাকে 
অতএব আশ্চর্ধ্য বিষয়ের আশা কর] আমাদিগের উচিত হয় ন11 

এই বিষয়ে আর এক প্রমাণ আছে এক শীক'রী সর্ধ্ঘ। শীকার জইয়। 
আইসে না, কি জানি পাছে আপনি ব্যাপ্ত কর্তৃক শীকার কর হয় এই 

রূপ এক পারগ্ দেশীয় ভূপালের প্রতি এঘটন! হইয়াছিল ,তাহার একটি 

অঙ্থুরী ছিল তাহা বন্ মূল্য রত্ের সহিত শৌতিতছিল & নরপাল এক* 

বারে এক আমোদিয় দলেভে কতকগুলি আত্মীয় সহবাসীর সহিত মসুল! 

সিরাজদেশেতে গমন করিয়াছিলেন, এবং আক্কা করিছেন। যে এই 

অনুরীয় মধ্যস্থলে তীরের ঘারা লক্ষ করিতে পারিবেন, তিন এই 
অঙ্থুরী প্রাপ্ত হইবেন, সেই সময়ে ইহা ঘটিল যে প্রায় চারিশভ 

উৎকৃঞ্ণ তীরান্দাজ ইহাতে মনৌযোগি হইলেন. কিন্তু উহাদিগের 

সকলের তীর ব্যর্থ হইয়াগেল, পরে এক বালক যে সর্বদা এ ধর্দশা- 
লায় ছাতের উপরে ক্রীড়া করিব! বেড়াইত, অতি অনিয়মে তাহার 
তীর উহার প্রতি নিক্ষেপ করিল, কিন্তু প্রভাতকালীন বারুর ন্যায় 
৪ তীর উক্ত অন্থুরীটির মধ্যদ্থান দিয়! গমন করায় ভুপীল এ বালককে 
অনুরীটি প্রান করিলেন, এবং আর বহুমূল্যভব্যাদি উহাকে প্রধান 
 করিলেন। ইহার পরে এ বালক আপনার ধক এবং তীর অনলে বন্ধ 
কর্রিলেন। ই হাতে লোকেরা এ বালককে খিজ্ঞাসা করিলেন যে কেন, 
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তুমি এমত করিলে, ধবালক উত্তর করিল যে, আমার বি প্রথম 
সন্ত্রমের কাধ্য চিরস্থারী হবে, ইহাতে. ঘটিতে পারে যে কোনপময়ে 
আানবান লোকের হিভোপদেশ ও কৃতকাধ্য হয় না, ইহাতে আর 
ঘটিতে পারে যে কৌন অজ্ঞান বালক ভ্রমবশত তাহার তীরের সহিত 

এই চিনের গ্রতি আতাীত কারতে পারে। 

উনত্রিংশ উপাখ্যান । | 

আমি এক সন্যাীকে দেখিলাম তিনি সাংসারিক মায়! পরিত্যাগ 
করিয়া এক গত্বর ঘধো বাস করিয়াছিলেন । ভূপাঁল কিম্বা কোন 

রাজকুমারকে মান্য করিতেন ন|, কারণষে কোন ব্যক্তি দরিদ্র হয় 

ভিনি জীবনাবধি ছুঃখেতে কাল হরণ করিয়। থাকেন। যদ্দি তুমি 
লোভ পন্রিত্যাগ করিতে পার, তবে তুমি রাঁজার ন্যায়, রাঁজ্য করিতে 

পারিবে। কেননা! নিবাকাঁজ্জী ব্যক্তি সর্বদাই প্রকাশ অবস্থায় বাঁস 
করিয়া থাকেন! সেযাহ! হউক। এর্দেশের কোন এক মহীপাল 
উহার সহিত বন্ধু করিলেন, সন্াসীর সৌজন্য এবং সৎচক্রিত্রভাে 
খিশ্বীস করিয়া মহারীজ ও রত হইলেন. সন্যাপীর আশা এই যে, 
'মহারাজ উহার প্রতি দয়! করিয়া উহাকে প্রতিপালন করেন, এই 
হেতু উহার অভ্যর্থনা তত জীনিম্বা সম্মত হইলেন অন্য এক সময়ে 
কখন মহীপাল উহার সহিত পাক্ষাৎ করিতে 'আসিলেন, এ সন্ত্যাসী 
অতি সাদরে দত্তায়মান হইয়া প্রেমালিঙ্গন করিলেন, হে ভ্রাতঃ। 
আমার প্রতি এরূপ অ্রেহ করা সন্যাসধর্ষের অনিয়ম, অতএব এরূপ. 

কাধ্য তুর্মি কেন করিলে এবং ইহার কারণ কি জীনিতে পারিলাষ ন1। 
এ সন্ন্যাপী উত্তর করিলেন আপনি কি সন্নযবলীদিগের বাক্য শবণ 

করেন নাই। তীহারা বলিয়াছেন, ধাহারঘারা প্রতিপালন হইতে 
হয়, তীহাকে যথেষ্ট. মান্য করা কর্তব্য, তাহার প্রমাণ বলি জবণ 
করুন| জীবনের মধ্যে শবণে্তরয় বংশীর এবং বিণার শব্দ তাবণ করিয়! 
সচ্ছন্দ্ে থাকিতে পারে, চক্ষু উামনের আযোদ ব্যতীত খামিতে 

পারে, ঘানেন্িয় গোলাপকুবুমের সৌরভ ব্যতীত থাকিতে পারে,জার 
শিতান অভাবে পাষাণ মস্তকে দিয়! নি! হইতে পীরে, এবং পর্বতে : 



. বাঙ্গালাগোলেস্তা। ১১৩ 
ভি? গাছের উপবে এক রজনী নিদ্রা হইতে পারে, চি যখন জঠর 
যন্ত্রণ! উপস্থিত হয়ব, তখন আহার ব্যতীত আর কোন বন্ততে ইহ! ধৈর্য্য 

হয় না এই হেতু উদরের জন্য সকল নিয়মের অশিম্বম হই * খাকে। 

তৃতীয় অধ্যায় সম্াপ্তঃ। 

তুর্থ অধ্যায়। 
--নিসর্সীিি 

প্রথম উপাখ্যান । 

মৌনীবলম্বনের আঁবশ্যকত। 

আমার এক টমত্রকে বলিলাম যে, আমি স্বয্বং নিস্তদ্ধতাঁকে নিরীক্ষণ 
করিব বলিয়া দৃঢ় প্রতিজ্ঞা! করিয্বাছি, অর্থাৎ মৌনী হইয়৷ ধাকিব এমত, 
স্থির করিঘ্বাছিৎকুরণ লোকের সহিত কথোপকথনে উত্তম অধম ঘটন! 
ঘটাতে পারে এবং শত্রুর নয়নে মন্দই দর্শন হয় | তিনি উত্তর করিলেন 
হে ভ্রাত !তিনি হন উৎকৃষ্ট শাক্রু যিনি ভাঁল ন! দৃষ্টী করেন, কেননা নির্দয় 
নয়নে ধর্ম হয় অত্যস্ত কলঙ্গ যুক্ত এই সেখসার্দি যথার্থ গোলাপ কুস্থমের . 

ন্যয় কিন্ত তাহণর শক্রর নয়নে তাঁহাকে রুন্টকের ন্যায় প্রকাশকরে | 
ভাঁবিবক্ত। সকলে বর্ণণ করেন যে শক্রতে মিথা। অপবাদ ন1।দিয়া এক 

পড ও গমন করে নী। ইহার প্রমীণ এই সুধ্যমগ্ুল যিনি জ্যোতির 
আর্ধি ধাহার তেজময্ব কিরণেতে এই জগৎ মণ্ডল উত্বল হয়, কিন্তু 
ছুঁচার নয়নেতে তাহাকে বাঁপসা বোধকরে । 

দ্বিতীয় উপাখাধন 

ঞক বনিক সহজ মুদ্রা ক্ষতি করিয়। আপন (সন্তানকে কহিলেন যে, 

হে পুত্র! তুমি এই বিষয় কাহার নিকট প্রকাশ করিওন! উহাঁর তনয় 
উত্তর করিলেন হে পিতঃ | তোমার আজ্ঞা আমি অবশ্য পালন করিব 
এই বিষয়ের কথা কাহার সহিত কহিব না, কিন্ত নিবেরন করি আমাকে. 

বন্ধুন ইহ] গোপন রাখিবার কারণ কি, পিত! উত্তর করিলেন হে পুত্র 
ইহা প্রকাশ করিলে আমাঘয়কে বাচা ভোগ, কারতে রাড 

(702. 



১৮৮. বাঙ্গাল। গোলেন্তা 

কারণ এক অর্থ নাঁশ-ও দ্বিতীয় প্রতিবাপীর ভৎসন| সহ করিতে হ্ইবে। ৷ 
কেনন। শত্রুকে তোমার হুঃখ জ্ঞাত করিও না, কারণ তাহারা প্রকাশ্য 

রূপে উঠচচদ্বরে কহিবে, হে ভগবান ! ইহার এ অনিষ্ট ধূরকর কিন্তু মনে 
ননে আহ্লাদ প্রকাশ করিবে। 

ভূতীয় উপাখ্যান 

এক জ্ঞানী যুব! বিদ্যাতে ও ধর্েতে অধিক উন্নতি করিয়াছিলেন 
কিন্ত বক্তৃতার সময়ে এমনি ভীত হইলেন যে তিনি একটি কথাও না৷ 
কহিযা পঙ্ডিত বর্গের সম্প দায়ের মধ্যে নীরব হইম্বা বসিয়। রহিলেন। 
ইহাতে তাহার পিতা স্তাহাকে জিজ্ঞাস। করিলেন, হে পুর! তুমি যাহ! 

জান তাহার কেন কিছু বর্ণনা করন, পুত্র উদ্তর কৰিলেন আমি ভয় 
করি পাছে.ভাহীর। আমাকে এমন প্রশ্ন করেন যাহ! আমি জাানন! 

তাহীভে আমি অধিক লজ্জিত হইতে পারি? 

_. ইহীতে এর পিত কহিলেন তুমি কি এক স্বকির& বিষয় অবণ কর নাই 

তিনি তাহার ফা পাঢুকাতে প্রেক আ টিতে ছিলেন, তদষ্টে এক বর্ম 
চাঁরি তাহার বস্ত্র ধারণ করিয়! কহিলেন; হে ভ্রাত! তুমি শীঘ্র আসিয়া 

“আমার অঙ্খের নাল বন্দি করিয়া দাও, এসময়ে তৃষি যদি নীরব হইয়! 
থাক. কোন ব্যক্তি তোমার সহিত কাধ্য করিতে পায়ে না কিন্তু যদ্ধি 

তুমি অবশ্য নিদর্শন দর্শাইতে প্রস্থত হবে। 

চতুর্থ ভপাখ্যান। 

এক ব্যক্তি বিদ্যার নিমিত্ত বিখ্যাত ছিলেন, হটণৎ 'একন*ক্তিকের পহিত 

তাহা বিবাদ ঘটিয়াছিল কিন্তু তর্কেতে কোন ফল নাই ইহ বিবেচন! 
করিয়া  বিবা্ পরিত্যাগ করিলেন এবং বিরলে গমম করিলেন কো'ন 
ব্যক্তি তীহাকে কহিলেন হে বিজ্ঞবর, ইহা! কিরূপ ঘটন। হইল যিনি 
 বিদ্যাতে ধর্শেতে এবং গুণেতে এত শ্েষ্ট তিনি এক সামান্য নাস্তিকের 
সহিত তর্ক করিতে পাঠ়িলেনন! ।&ঁ পণ্ডিত উত্তর করিলেন আমার বিদ্যা 

_ হইতেছে ধর্ম পুস্তকের না বক্তাদিগের প্রাচীন কথা, আর ু্মপুরুষ 
গল 

পপ ই ৮৮০৯ ০ আপ প্লাস -সপপেশাপশশ স্পা 

** অর্ধাং উদার চির ব্যক্তি 



বাঙ্গাল গোলেস্ত। 1! . ১১৫ 

দিগের হিভোঁপদেশ তিনি বণ কিঘ। বিশ্বীপ করেন লা অতএব ভাহার 

নিকট ঈশ্বর নিন্দা! ভীষণ করিবারকি আবশ্যক ভঁছে। অতঞব যে 
ব্যক্তি যথার্থ প্রাচীন কথায় ন1 বিশ্বীস করে ভাহার সহিত তর্কে বিরত 
থাকাই উৎকৃষ্ট || | 

পঞ্চম উপাখ্যান । 

গালেম নামক এক বাক্তি দ্বেখিলেন যে এক মনির্দেশধ ব্যক্তি লোকের 

টুটা ধরিয়াছে এবং ভাঁহাকে অপমান করিয়! বলিতেছে যর্দি এই মনুষ্য 

যথার্ধ রূপে জ্ঞাী হইত তবে মুখের টিকটে ইহার এমন বিষয় ঘটীতন| 1 

বিবাদ এবং কলহ জ্ঞানীদিগের মধ্যে কখনই ঘটেনা এবং জ্ঞানীর উচিত্ত 

নয় যেমৃখের সঙ্গে বিবাদ করে | যদি এক নির্কোপ বাক্তি তাহার মুখ”- 
তাঁতে অসভা দ্ূপে বাকা কহে জ্ঞানী বাক্তি অতি নম্মতাতে উর 

করেন! দুইটি জ্ঞাশী লেক পরম্পরে বিষাদছলে এক গাছছি কেশ ও 
ছিন্ন করেন না «ইপ্রকার বিষয় এক নত এসং লোকের মধ্যে ও হইয়া 

থাকে কিন্ত ষদ্দি তাহার উভয় মুখ হয তাহাতে ঘোরতর বিবাদ ঘটে 
তখন তাহাপিগের লোক শৃঙ্থলে বন্ধ করিয়া রাৰ। যা;ন|। 

বষ্ঠ উপাখ্যান । 

স্বভানওয়াঈল নামক এক ব্যক্তি সৎকন্কৃতাতে অতুলা রূপে বিষ্যাঁত 

ছিলেন, তিনি এন্ড অধিক বততৃত। করিতে পারিতেন যেঃবৎসন্বীবন্ধি ঙ্ক 

সভার অগ্রে নৃতণ বিষয়ের উপর ব্ভৃত! করিতে পারিতেন একট্রি কথ! 

ও দ্বিতীয়বার বলিতেন মা যদি একপ্রকার অর্থ হইত তিনি তাহার ভিন্ 

অর্থ প্রকাশ করিতেন এবং তিনি একসভাষদকে বে লিতেন য বক্তীর 

এইটি হয় এক মহৎগুণ যন্দি এক বত) মনোরবা ও সুমধুর হয়, আৰ 
তাহাতে যদি বিশ্বাস এবং আম্চব্য উৎপর্ডি করে, তথাচ তুমি তাহ) 

একেনারে প্রবীন করিবে তাহ! বর্মনা করিবে নাই, কিঃ যখন তুমি 

একবার মিষ্ট দ্রব্য আহার করিবে বিবেচন1 কর থে তাহাতেই যথেষ্ট 

হইছে |. ৭1 রি 
|  অপ্তম উপাধ্যান। ৰ 

আছি জনা লোকের নৃখে ইহা শবণ করিয়া? ছিষে) কোন ভঙ্বানখ 



১১৬ বাঙ্গালা গোলেস্তা 

অন্ঞত! স্বীকার করেন কেবল যে সময়ে অন্যন্যি লোকে কথোপকথন 

করিতে থাকে,আর তাহাদিগের বাক্যালাপ শেষ হইবার অগ্রে যদি তিনি 

কথা কহেন তবেই অজ্ঞত! প্রকাশ হয়। হে জ্ঞানীমনুষ্য এক বাঁক্যা- 
লাপের প্রথম এবং শেষ আছে একটি কথ! কহিতে কহিতে অপর কথ! 
আনিয়া গোলঘোগ করিওন?। এক থার্টি বুদ্ধিমান এবং জানী মনুষ্য 
কখন এমন কথা কহেননা যে কথীর শেষ নাই। 

অষম উপাখ্যান। 

মহম্মদ নামে এক ভূপাঁলের কতকগুলি ভূত্য হোসেনসাই মন্ত্রীকে 
জিজ্ঞাস! করিলেন, যে আম্বাদিগের ভূপাল সে দিবসে কোন এক বর্শের 

বিষয়ে তাহাকে কি বলিয়াঁছিলেন, তিনি উত্তর করিলেন তোমারা কি 
ভাহ] জাত 'াঁছ, & ভৃত্য উত্তর করিলেন আপনি রাজধানীর প্রধান 

মন্ত্রী অতএব ভূপাল তৌমীকেই বলিবেন। তিনি কখন এমন অনুমান 
করিবেন না যে আমাদিগের ন্যায় সামান্য ব্যক্তিকে ইহ? বলেন ।& মন্ত্রী 
তখন উত্তর করিলেন মহারাজ আমাকেই বিশ্বীস করিয়া বলেন কারণ 
আমি ইহ। কাহার নিকট প্রকাশ করিবনা। তবে কেন তোমরা আমাকে 
জিজ্ঞাসা করিতেছ জ্ঞানী লৌক ইহ! কখন বলেনন] যাহ! তিনি জানেন, 
অতএব রাজার গোপন সকল প্রকাশকর] জ্ঞানীর কাঁধ্য নয়] 

নবম উপাখ্যান! 

আমি একটি বাঁটীর মূল্য শেষ করিবার বিষয়ে সদ্দেহ করিতে ছিলাম 
ইতি মধ্যে এক ইছুদী আসিয়া কহিলেন যে, জী পল্লীতে আমার একটি 
পুরীতন আলম আঁছে, অতএব এ গৃহের বৃত্তান্ত ভ্িজ্ঞাসা৷ করিয়া ক্রয় 

 কক্ুনা এই আলমের কোন গৌলযোগ নাই আমি উত্তর করিলাঁ 
ফেবল এ দোষ যে তুমি আমার এক প্রতিবাপী হও। কেননা 

 প্রতিবাস্টী মধ্যে একটি বাটার মূল্য যদি দশটা অচল মুদ্রা! হয় কিছু 
8০ বি নি 
নি িানাদত। | 



বাঙ্গালা গোলেম্তা। ১১৭ 

বশম উপাখ্যান... .. 

একদল দস্যুর অধিপতির নিকটে কৌন এক কবি গমন করিয়াছিলেন 
এবং এ অধিপতির প্রশংসার বিষয়ে অনেক কবিতা পুনঃ পুনঃ আবৃর্তি : 
করিতে লাগিলেন & অধিপতি কবির কবিতা! জীবণে রীগত হইয়। উহাকে 

বিনম্র করিয়! নাটীহইতে বহিষ্ক ত করিতে অনুমতি ক্রিলেন,আর কুকুর 
সকল তাহার পন্চ1ৎ আক্রমণ করিতে লাগিল। কবি কুকুরের ভাঁড়নাতে 
লো তুলিতে চাইলেন কিন্তু লো ভূমিতে গা থাঁকাঁয় লো ও 
তুলিতে পারিলেন ন|। কবি «ই রূপ কষ্ট ভোগ করিয়া কহিতে লাগি- 
লেন হায় হায়! ইহার। কি নির্ঘয় মনুষ্য কেননা! ইহার! কুকুরকে 
খুলিয়া রাখে এবং লোকে গীঁধিয়া রাখে । & অধিপতি গবাক্ষের দ্বার 

. হুইতে ইহা বণ করিয়া হাসিলেন এবং কহিলেন হে জ্ঞানীমন্থষ্য আমার 
নিকট কিঞ্চিং দান যাচঞ1 কর, ধী কবি উত্তর করিলেন আমার যে বস্ত্র. 

কাঁড়িয়া লইয়াছ তাহ অস্থগ্রহ করিয়! আমাকে দাও কারণ এক মনুষ্য 
অধিক প্রত্যাশাপন্ন হয়, সকলের কাছে যাহারা জয়ী হয়। অতএব 

মৃহাঁশয় আমি ভোমার নিকট হইতে আর কৌন আঁশ] করিন! কেবল 
এই আশা করি যে আমার প্রতি কৌন হাঁনী করিবেননা। তোমার 

শি্াচারেভে আমি যথেই্ তৃপ্ত হইয়াছি এক্ষণে আমাকে অনুগ্রহ করিয়া 
গমন করিতে দীও। . 

এইবার্ত। জবণে এ দস্থ্যঅধিপতির কবির প্রতি অধিক দয়! হইল তাঁহার 
বস্ত্র ফিরাইয়! দিতে আদেশ করিলেন আর কিছু মূদ্রা এবং একটি উৎ* 
কষ্টপরিচ্ছদ তাঁহাকে দান করিলেন । 

একাদ্বশ উপাখ্যান । এ 
এফ জেযীতিষ বের্ভা আপন ভবনে প্রবেশ কত্বিয়। দেখিলেন যে ওক ; 

বিদেশী ব্যক্তি তাহার স্ত্রীর সন্ষে একর্রেতে বপিয়া আছেন। ইহাতে : 
ভিনি এ বিদেশীকে গালিদিয়া অত্যন্ত কটুক্তি করিতে লাগিলেন, দ্বার 
একটি ঘোরতর বিবাদ ও কলহ উপস্থিত হইল । ইতি মধ্যে একটি চতুর 
লৌক এই বিষয় জ্ঞাত হইয়া বলিলেন? স্বর্গের বিষয় তবে তুমি কি 
গ্রণনা করিয়া থাক, যখন তুমি বলিতে পাঁরনাক যে তোমার আপনার : 
লয়ে কে আছে! | সু 



১১৮7 বাঙ্গালা গোলেন্ত1। 

_.. দ্বাদশ উপাখ্যান। 

একজন ধর্ম উপন্দেশক বাহার স্বর অতি ঘ্বণিত ছিল কিন্ত তিনি 
নিজে অনুভব করিতেন যে তাহার স্বর অতি উৎকৃষ্ট, অতএব যখন কোন 

অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেন তাহাতে শীঘ্র ক্ষাস্ত হইতেন না। 
তাহার ত্বর এমত কর/শ ছিল বে ভাহাঁর সঙ্গিতের স্বর কানন্দের কা 

কের সবরের ন্যায় আর ধর্ম পুস্তকের কাব্য সকল যখন স্বীয় স্বরদ্বার] 
আলাপ করিতেন, তাহাতে এমনি দ্বর্ণিত স্বর নির্গত হইতে যে, আোত। 
মাত্রেই গর্দভের চীৎকার অন্যান করিত। ূ 

সে যাহাহউক যখন «ই গর্দভ তুল্য ধর উপদেশক ত্বীয্ব রব প্র- 
কাশ করিতেন ইহাতে শোতীমীত্রেই কম্পান্বিত হইতেন। এনগরের 
লোকেরা তীহার বিষয় কর্শের নিমিত্ত দুঃখেতে রেশিডুত ছিলেন এবং 

কেহই তীহাকে বিরক্ত করিতে অনুভব করেননাই। অবশেষে একজন 

গ্রতিষাপী ধর্ম উপদেশক যিনি আভ্রিক্ক তাহীর দ্বেষীছির্সেন। একব্যক্তি 
তীহাকে দেখিতে আপিয়। কহিলেন, আমি একটি সপ্র দেখিয়ীছি ভীহীতে 

উত্তম প্রমাণ হইতে পারে । ইহাতে এ প্রথম উপদ্দেশক জিজ্ঞীসা। করি- 
লেন তুমি কি সপ্প দর্শন করিয়ীছ।তিনি উত্তর করিলেনআমি সপ্প দেখিয় 
অনুভব করিলাম যে তোমাদের অতি উত্তম তোমার কথাতে লোকের! 

শাস্তি ভোগ করিতেছে । প্র প্রথম উপদেশক অত্রবিয়য্নের উপর ক্ষণেক- 
কাল চিন্তা করিয়! বলিলেন কি আমার কক্ক শন্বরে লৌকেরা ধর্ম বিষ- 

ঘের বৃক্তত। আবণে অত্যন্ত দুঃখিত হন”মতএব এক্ষণে আমি দৃ়গ্রতিজ্ঞা 
করিতেছি বে ভবিষ্যতে অতিম্ুত্থরে গ্রন্থ পাঠ করিব । এই বন্ধুগণেরা 

আমার নিকট কোন লভ্য প্রাপ্ত হয় নী কীরণ তাহার আমার কুরীতিকে 
উত্তম অবলোকন করেন, আমার দৌষ সকল তাহারা বোধ করেন 
সম্পূর্ণ গুণ বিশিষ্ট এবং আমার কণক স্বরূপন্থরকে তাহারা! গৌলীপ্ 
এবং মল্লিকাঁপুষ্পের ন্যায় সমাদর করেন। যেব্যক্তি দোৌষ চিন্তা করে 
সেকি কখন নিলজ্জ ভিন্ন দৃষ্টির সহিত শত্র, হইতে পারে | 

ত্রয়োদশ উপাধ্যান। 

শানজারিয়। দেবালয়েতে.কৌন এক ব্যক্তি বিদ! বেতনে ধ্বনীদেবালয় 



ছু বাঙ্গাল! গোলেস্তা। ১১৯ 
ফাধ্য নির্ববীহ করিতেন, কিন্তু ভাহার কথাতে সকলেই বিরক্ত হইতেন, 
যিনি ইহা শাবণ করিতেন । কিছু দিনাস্তরে এ দেখালয়ের অধিপতি এক 
ধনবান.ছিলেন ভিনি স্বয়ং অতি ভদ্রতায় উহীকে অপমান করেন ইচ্ছা 
ন। করিয়। কছিলেন হে আমার বালক এই দেবাঁজযে যাহার! দীর্ঘ কাল 
কাধ্য করেন তাহাদিগের মাসিক বেতন পচটা মুদ্রার বেশী পানন]। 
এক্ষণে আমি তোমাকে দশটা মদ্র! ফিব তুমি অন্য স্থানে গমন কর। 
তিনি এই উত্থাপনে সন্মত হইয়া স্থানাস্তরে গমন করিলেন । কিছুকাল 
পরে তিবি.এ ধনীর নিকট আয়! কহিলেন যে আমার প্রতু দশযাট .. 

মুদ্রা দিয়! এই স্থান হইতে আমাকে অন্যত্রে প্রেরণ করায় আমার 
অধিক হানী করিয়াছেন, কারণ যথায় আমি গিয়াছিলাম তাহ'র) আ- 

মাকে বিংশতি মুক্তা দেবেন।যদি আমি তথ! হইতে অন্যগ্থনে গমন করি 
তাহাতে আমি সশ্মাত হই নাই এ ধনী ব্যক্তি হাসিয়া বলিলেন পাবধান 

হও ও অন্দীকার.গ্রহণ করিওন1,কারণ ভাহারা! ভৌমাকে শত অধর 

দিতে ইচ্ছ,ব ক হবেন। 

যেমন কোন ব্যক্তি কঠিন পাষাণের উপর হইতে বলপূর্বক কোালির 
দ্বীর1 মৃত্তিকার খনন করিতে পারে নী তেমনি তোমার অসহাত্বরে আ- 

আীকে সন্তোষ করিতে পারেনা। 0 

চতুবশ উপাখ্যান! 

: এক মনুষ্য স্বাভীবিক[ককম্বর ছিল এই স্থাৰে ধর্ম পুস্তক কোরাণ 
গ্রন্থ উচ্চস্বরে পাঠকরিতেছিল, তখন এক ধার্টিক লৌক এপথ দিয়! 
গমন করিতে করিতে ভীবণ করিয়া! এ পাঠককে জিজ্ঞীসা করিলেন যে 

তাহার মাসিক বেতন ধার্য কি আছে, তিনি উত্তর করিলেন কিছুই ধাধ্য 

নাই। প্র ধার্টিক কহিলেন, তবে তুমি এত অধিক কেন ক্লেশ করি 
তেছ, এপাঠক উত্তর করিলেন পরমেশ্বর শরাধনার নিমিত্ত পাঠকরি- 
তেছি, ইহাতে ৬ ধার্শিক বলিলেন ঈশ্বরের নিমিত্ত তুমি প'ঠকরিওনা 

কারণ যদ্দি তুমি এইবপে ধর্ম পুস্তক কোরাণ গ্রন্থ পাঠকর তাহ হইলে 

 ঘমাসলমানদিগের ওশ্বধ্য ও গৌরব ধ্বংস করিবে! 
চতর্থ অধ্যায় সমাপ্ত । 



পঞ্চম অধাায়। 
কমিটি 

প্রথম উপাখ্যান । 

প্রেম ও যৌবন। 

লোকেরা হোঁসেন মহমণ্ডি মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাকরিলেন ইহা! এমন 
'ঘটিল কেন, মহন্গদ কতশত ভৃত্য পাইয়ী যাহার! চমৎকার সৌন্দধ্যের 
নিমিত্ত বিখ্যাত তাহাদের একজনেরও প্রতি নেহ কিশ্বী মনোযোগ দেন 
নাই ।যেমন-আয়ীজ নামে এক ভূত্যের প্রতি দিয়াছিলেন,এভূত্য অবস্ববে 
কিছুই আশ্চর্খ্য ছিলন! | তিনি উত্তর করিলেন যে কিছুতে অক্জঃকরণকে 
মোহিত করে তাহ! দৃষ্টিতে ও অতি সুন্দর বোধ হয়। যাহার প্রতি 
নরপাল স্লেহ রাখেশ, যদিও দে সর্বপ্রকারে মন্দ হয়, তথাপি তিনি 

প্রকাশ্যে মনোরম্য হবেন । আর যাঁহাকে ব্বীজায় ঘ্বণা করেন তাহাকে 

অপর লোকৈও গৌরব করেন না! যদ্দি কোন ব্যক্তি পরম্পরে এরুপ 
অপ্রসন্ন হইয়! অবলোকন করেন তাহা! হইলে ইউসফের সৌদ্দধ্য ও 
কুৎসিত বোধ হইতে পাবে, আর যদি তিনি অভিলবীত দৃষ্ঠীতে তব্গীয় 
দুত চিরব বোৌধ করেন। 

গু 

দ্বিতীয় উপাধ্যান | 

কৌন এক মহৎব্যক্তির বিষয়ে পোকের! বর্ণনা করিতেছিলেন যে, এক 
জন ভদ্র লৌক যিনি একটি পরম! সুন্দরী পরিচারিকা পাইয়াছিলেন।, 
তাহাকে তিনি অত্যন্ত স্রেহ করিতেন এবং ভ্ঞাল বাসিতেন। এক দিবস 

তাহার একটি বন্ধুকে কহিলেন যে, কি ছুঃখের বিষয় যে আমার এই 
দাদী এতাদৃশ সুন্দরী হইয়াও অসভ্য এবং অহঙ্কারি হইয়াছে। বন্ধ 
উত্তর করলেন যখন তুমি উহীর সঙ্গে ব্ত্ব প্রকাশ করিয়াছ,তখন প্রে- 
মিক এবং প্রেরসীর মধ্যে বাধ্যতা! অবলোকদ করিওনা, ভোমার উহার 
সহিত প্রেম করায় প্রভুর এবং ভৃত্যের সম্পর্ক রহিত হইয়াছে 1 বখন্ন 
প্রভ্ ক্রীড়া এবং পরিহীস. তাঁহার স্থন্দরী দাসীর সঙ্গে করেন, ক্ছবে যে. 

বাদী তাহার সঙ্গে রসিকতা! করিবে ইহা! কিছু « আশ্চথ্য মহে,যখান় এরপ 
ঘটনা ঘটে তথায় প্রড়ুকে দাসীর নেহের ভার ভূত্যের ন্যায়বহন করিতে: 



বাঙ্গালা গোলেস্তা ) শু ্ ১২১ 

হর শারিচারিকার কায বারি, আনায়ন করা এবং (সংসারের কার্য 
করা? তাহা ন। করিয়! যে ভৃত্য স্থথাত্বযে প্রতিপাঁলিত হয়): টন 
অহঙ্কারী হইয়! উঠিবেন | | 

ভূতীয় উপাখ্যান 1 

আমি.ফেখিলাম যে, একটি ধর্টু্দক লৌক এক যুবতীর সৌন্দ্যের দ্বার, 

এমনি প্রেমেতে আঁবন্ধ হইঘীছিলেন যে তাহার গোঁপনভাঁব এত অধিক 
প্রকাশিত হইল, যদ্বারা ভিনি অধিক লাুনা এবং দুঃখ সহ করিয়ীছি- 

লেন । সে যাঁহাহউক,ই রমণীর প্রতি তাহার স্বেহ এত অধিক বৃদ্ধি পা- 
ইল যে, তিনি কোন প্রকারে তাহ! পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না, এবং 
উদ্মত্তের ন্যায় বলিতেন, হে “প্রেয়সি ! বন্ধি তুমি আমীকে ভীক্ষ খড়গা- 
ঘাত কর, তথাপি আমি তোমার বান্ত্রের অঞ্চল ধারণ করিতে ক্ষাস্ত হাই 
ন1। তুমি ব্যতীত আমার আভীয়ম্থখন আর কৌথ+ও নই অপরের ঘারা 
তাঁড়িত হইলে কেবলভোমাতে আয়ের নিমিত্ত পলায়ন করিতে পাঁরি।, 
আমি তাহাকে এরূপ চৈতন্যরহিত দেখিয়া একবার তিরস্কার করিয়া 
বলিলামহে ভ্রাতঃ!তেমার এমন উৎকৃষ্ট বিবেচনাঁতে ইহ। কি খটিয়ধছে 

যেকোন মন্তয্যের উপদেশ দ্বারা ইহা নিবৃত্তি করিতে পার না?” তিমি 

ক্ষণকাঁল বিবেচনার পর উত্তর করিলেন, “হে ব্ধে। 'বেসমন্ে যে প্রেমের 
রাজার আগমন হয়,তাহাকে বাধা দিতে ধার্টিকের বাছবলের পাথ্য হয় 
ন11, সে যাহাহউক,এ নির্দোধী হতভাগা! কি প্রকারে পারার থাকিতে 
পাঁরেঃ যখন দে নী মগ্ন আছে? 

- তুর্থ উপাখ্যান । 

কোন এক ব্যক্তি প্রেমের জন্য তাহার অন্তঃকরণ ন্ট করিয়া আপনাকে 

নৈরাশ্যে ত্যাগ করিলেন, তাঁহার প্র প্রেমের বিষয় খরা টি কপ দৈর স্থান 
ছি ব্র্থাৎ ু র্ণায়মীন্ জলের ন্যার খা একখণ্ড মাংসের প্রত্যাশা! নাই 
ধহ্বতে আহারে তৃপ্ত হইতে পধরেন এমন একটি খেচর নাই যে প্র্ষার্থে 

পতিত হইতে পারে ।হে প্রেমিক !তোমার পবিত্র আত্মাতোমার হুবণের 
প্রতি অবলোকন করিবে ন1? অতএব এ ধাতু এবং স্বত্তিকা' তৌমার 
দৃষ্টিতে এ কিপ্রকার বোধ হইবে,এই বৃথা কন্পন! পরিত্যাগ করণে তাহার 

885. 8 
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বগ্গুর। মিনি করিতে লাগিলেন | তিনি ব্যতীত অনেকেই ই প্রকার | 

নৈরাশ্যঙ্জনক অভিপ্রীন্বে ধৃত হন এবংইহারু ছারা আবদ্ধ হইয়া থাকেন! 
তিনি শোক করিয়া কহিলেন; হে বগ্ধুনকল ! যখন অপরের ইচ্ছাতে 
আমাধ অদৃষ্ঠ নিওর করিতেছে ; তধন আমীকে উপদেশ দিতে অন্ভি-। 
লাম করিবে না$ কেননা, ষোদ্ধ! সকল ভাহাদিগের বাহুর সামর্থ্য ছারা 
শত্রুকে বিনাশ করে, কিন্তু পর রূপ যাহাবী হুন্দরী হয়, তাহার বন্ধুকে 
বিনাশ করে । প্রেমের বিধিতে ইহ! কখন ঘটে ন1 যে আমারা মৃতাুভয়ে 

প্রেরশীর প্রতি ন্মেহ পরিত্যাগ করিতে গারি। 
যদি তুমি আরাম অন্ুসন্ধীন কর, প্রেমের ত্রীড়ীতভে কখন আরাম 

করিতে পারিবে না | য্ধি তুমি ভোৌমার প্রেদিককে ন। দেখিতে পাও, 

ইহা বন্ধুর নিকটে প্রশ্ন করিবে যে এই অন্ুধাবনে তুমি বিনাশ হইভেছ। 
ইহার আর প্রমীণ দেখ, ঘর্দি আমীর শক্রভীর এবং খগ্ঠী আমাকে 

'অণচ্ছা্দন করে তখন অন্য কোন উপায় থাকেন! কিন্তু আষ!র এই 
অন্থরৌধ থাকে, যি আমি পারগ হই, আমি প্রেয়পীর বন্ম ধারণ করিব, 

নচেৎ আমি ভার বারের নিকটে গিয়া প্রাণত্যাগ করিব | 

তাহার আত্মীয়গণ সর্বদা মঙ্গল ইচ্ছা করেন এবং তাহার ছুরবস্থাতে 
দুঃখিত হন আর সর্ধদ। সৎপরামর্শ দেন কি যর্দিও শুঙ্খলে বন্ধ রাখেন, 

কিন্তু ভীহাঁতে কৌন উপকার হন্ধ ন1। হান হায় ।কবিরাঁজ রোগীর প্রতি 
মস্থুর ব্যবস্থা করেন, কিন্তু রোগী ব্যক্তি তৎপরিবর্ডে চিনি চাঁহেন, 

রি কি ইহ শ্রবণ কর নাই বে এক প্রেয়পী যিনি প্রেমের দায়ে স্বীয় 
বঃকরণ হাবাইয়াছিলেন, তাঁহার প্রিয়তমকে বলিয়াছিলেন, হে ্রিয়- 
রর । যত কাল পথ্যস্ত তুমি স্বীয় গৌরন রক্ষা করিবে, অশমিও তোমার 

্ঃকণেতে কিন্মৎ প্রকাশ করিব । 

উহার বন্ধ,রা এবিবয় উহাফিগের দেশাধিপতি রাজকুমারকে জাঁনা- 
ইলেন, য বহার সঙ্গে উহার বন্ধুত্বছিল | প্র যুবরাজ উহার নিকটে সর্বর্ঘ। 
গমনাগমন করিতেন। ইনি হলিতেন, রীজতনয় অতি সথুত্রী যুবাপুকুষ- 
বাক্য এব" ধারাপ্রকরণ সর্ক্বোৎকৃষ্ট 'আখস্চর্যয চতুর বুদ্ধি এবংস্থমধুর বাক্য 

রাঁজকুমারের এই সকল গুণানুবাঁদ আমর1 ইহার নিকট শাবণ করি- 
রলাছি কিন্তু আমরা তাহার উন্মততায় শঙ্কা করি এই যুবরাজের 'অবস্নবে 
বোধ হয় যে প্রেমের নিমিত্ত ইহার অন্তঃকরণ সম্ধিকরূপে জালাতিন 
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ইইয়াছে। এ যুবরাজ উক্ত যুব পুরুষের বিষয় আপন হইতে জানিয়া! 
'বিবেচন] করিলেন যে, এ দুঃখের ধুলী তিনিই উঠীইয়াছেন, অতএব এ 
শুবরজ অশ্বারোহণে তাহার নিকটে আসিয়। পৌছিলেন। যখন প্র খুন। 
দেখিলেন যে যুবরাজ তাহার নিকটে আসিয়াছেন,তিনি রোদন করিতে 
লাগিলেন এরবংকহিলেন,এই ব্যক্তি আমাকে সাংঘাতিক আখাত করিয়া- 

ছিলেন,ভিনিই আমার কাছে পুনরাম্ব আগমন করিয়াছেন।ইহাতে বৌধ 
হয় যে তিনি যাহাঁকে হত করিয়াছেন, তীহাঁকে পুনরায় সজীব করিবেন, 

প্র যুলারাজ তথাপি তাহাকে অধিক দয়। দর্শাইয়! জিজ্ঞাস! করিলেন, হে 

বজজন। তেমার নামকি আর কোথা হইভে তুমি আ'সিম্মী এবং 
কি কাধ্য করিয়া থাক ?ইহণতে এ যুব নেহের এবং বন্ধুত্বের ছারা এমনি 

মগ্ন হইলেন যে স্বাদীনড। পূর্বক একটি কথ। উচ্চারণ কারিতে 'পারগ ৃ 

ঠক ন1] 
প্রেমের এমন মাহাতা যদি তূমি ধর্শাপুস্তক কোরাণ গ্রন্থের সপ্ত 

খণ্ড কণস্থ কর এবং তাহাতে ঘর্দি কাহার প্রতি প্রেমেতে উত্মাত্ত হও, 
তুমি তাহার বিহ্দুবিসর্গ ও ম্মব্ণ করিতে পারিবে না। 
এ যুবরাজ কহিলেন, হে বঙ্গে তুমি কেন আমার সঙ্গে কথ! কহিতেছ ? 

মি এক্ষণে উদ্দাপীন সন্গ্যাপীবিগের সংখ্যায় আছি অর আমি, কি 

তাহাদিগের সেবাতে সম্দ্রীত হই নাই? গরে যুবরীজের লাঁক্যে 

'আজ্ীয়তার ত্বাষী সাহদী হইয়া আন্তরিক স্বেহেভে দীর্ঘনিশ্বীস পরিত্যাগ 
করিয়া মস্তক উত্তোলন করিলেন এবং কহিলেন, ইহ! অড়ুত ব্যাপার, 
আমি কি প্রকারে স্থির থাকিতে পারি ? যখন তোমার সম্মখে উপস্থিত 
হইলাম এবং ভোমার মধুর বক শাবণ করিলীম | এক্ষণে আমি উত্তর 
করিতে পাঁরগ হইব। এইন্ূপ কহিয়। তাহার আক্ষেপশ্থচক বাক্যে 

উচ্চারণ করিলেন আর জগধীশ্বরের কাছে আত্মাকে সমর্পণ করিলেন । 
এক্যক্তি যে তাহার শ্রিযতমের দারা হত্য! হইবে, ইহ! কিছু আশ্চর্য্য 
নহে-কিন্বা ইহ] আর ও চমতকারের বিষয় হইবে যদি তিনি জীবিত 

থাকিয়া নিরাপা দ'নাপন শাস্বাকে ফিরাইয়। আনিতে গ গারেন। 

পঞ্চম উপাখ্যান? 
কোঁনস্থানে এক অত্যান্ত রূপবান যুধা পুরুষ ছিলেন। ভীহাকে উহার 
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শিক্ষক মানবন্বভাবের ক্ষীণতার মধ্যে আতিশয় ন্সেহ টিতে, এবং 

উহাকে পর্ধদ1 উপদেশ দিতেন ঘে. তিনি এই সকল কথাগুলি বিরানিস্সি 
তাহার নিকট বলেন। যথী--হে আমার মন। এত ক্ষীণত! পূর্বক তো- 
মারদেবতুল্য আাননের ধ্যানে নিযুক্ত হই নাই যে আমি আপনার বিষ 

কিছু মরণ রাখিব যে তোমায় ভিলার্থ না দ্েখিয় আপন নয়নকে দমন 

রাখিতে পারি না, তথাপি আমি বোধ করিতেছি যে তোমার কূপের 

স্বরূপ তীর বরাবর আঁমার প্রতি আসিতেছে । 
সে যাহীহউক, একবার & যুবা কহিলেন, হে গুরো 1 আমি আপ- 

নাকে মিনতি করিতেছি,আঁপনি যেরূপ মনৌযোগ আমার বিদ্যণভ্যাসের 

বিষয়ে দিয়া থাকেন, সেইরূপ যেন আমার চরিত্রের প্রতি দেওষু! হয়। 
আর খাদি অপনি বিবেচন। করেন আমীর চরিত্রের কোন অংশ দোষা- 

ভিত, তৎক্ষণাৎ আমাকে জ্ঞাত করাইবেন যে আমি তাহ পরিবর্তন 
করণে চেষ্টা করিব । ইহাতে প্র শিক্ষক উত্তর করিলেন,হে পুত্র !এবিষয়়ে 
বিবেচনা 'অনোর প্রতি প্রয়োজন করে কারণ আমার নয়নে ভোমার 

গুণ ব্যতীত আর কিছুই দৃটি হয় ন1। 
হিংসাদৃক্টি ধর্দি আমি তোমার প্রতি বাসনাকরি যে তোমার প্রত্যে- 

কণডণকে দয জ্ঞান করিব, কিন্ত তাহা! কোন প্রকারে ঘটে না| সর্ব 
আমার মনে এই উদ্ঘয় হয় যেষদি তোমার একটি ৩৭ আর শতটী 
দোষ থাকে, কিন্তু বন্ধু যে হইবে, সে সব দোষ পরিত্যাগ করিয়া এ একটি 
গুণকেই প্রবল করিবে । 

ষষ্ঠ উপাখ্যান । 

আমি স্মরণ করিতেছি যে আমার একটী অত্যন্ত প্রিয় বন্ধু মদীয় 
গৃহদারে প্রবেশ করিলেন,তখন আমি তাহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য 

অধীর হইল! উঠিলাম ; কিন্ত আমার উঠিবার ব্যগ্রতীতে আমার বঞ্জরের 
কিনার! লাগিয়া ঘরের দীপ নির্বাণ হইয়। গেল। ইতিমধ্যে তথায় 
আমীর নয়নেতে একটি তেজোময় বস্ত দর্শন হইল, যাহার জেযতিতে এ 
অন্ধকার নিশিকে উদ্্বল করিত্রাছিল। আমি আম্চধ্য হইলাম যে কি 
প্রকারে আমার এভাগ্যে এতামৃশ অমূল্য রত্ব প্রদান করিল। ূ 

আমীর বন্ধু বপিলেন এবং অনুযোগ করিতে আর করিলেন 



এ. বাঙ্গাল! গোলেম্তা। ১২৫ 

যে তাহার আগমনে আনি বীর বাহিরে রাখিলাম [আমি উত্তর করিলাম 
যেহেবক্ধো । ত্বদদীয় আগমনে আমি অঙ্থভব করিলাম, যেন ষমালয়ে 

যে প্রভাকরের উদয় হইল। আর ইহ! দূদ্ধির দ্বারা বিবেচন। 
হয় যে কদাকার মনুষ্য যদ্দি এক বাতির অগ্রে দণ্ডায়মান হয়, তাহাকে 

সকলেই প্রহার করিতে ইচ্ছা করে। কিন্তু এক রূপবান ব্যক্তির পক্ষে 

ইহা! প্রত্যক্ষ প্রমাণ হইতে পারে, যাহার সহাস্য বদন এবং উৎকৃষ্ট 
আকার, তাহার বলন ধারণে সকলেই উদৃযোগী হয় এবং গৃহের আলোক 
বাহির *রিয়ী রাখে । | 

নগ্তয উপাখ্যান। 

এক ব্যক্তি দীর্ঘকাঁলের পর তাহার বন্ধুর দর্শন পাইয়া বলিলেন, হে 
বন্ধু আমি তোমার সংবাদ ভাবণার্থ অতিশয় চিস্তিত ছিলীম + অতএব 

এত দীর্ঘকাল কোথায় তুমি গমন করিয়াছিলে ? এতদ্বাক্য শবণে এ বন্ধু 
উত্তর করিলেন, দর্শন হওয়! অপেক্ষা বাসনা করা উত্তম । ইহ] শ্রবণে 
প্রথম বন্ধু বলিলেন, হে মত্তপুত্তলিক1! তুমি দীর্ঘকাল বিলঙ্ষে আগমন 

করিষাছ, অতএব আমার নিকট হইতে শীঘ্র ভোমাকে ছাড়িয়া দিব না, 

কেননা, অন্গনার সঙ্ষে সহবাসে যেরূপ সন্তোষ হওয়া যায়, তাহ 
অপেক্ষা অধিক পত্তোষ বন্ধ) দর্শনে জম্মায়। আমার প্রেয়সী 
যখন মম সমতুল্য ব্যক্তি সমভিব্যবহারে আগমন করেন, তদ্দঞ্টে আমার 

ঘোরতর হন্ত্রণা উপাস্থত হয় । কীরণ এরূপ সংসর্গে হিংসা এবং বিপূদ্দকে 
উৎসাহ দেয়। ইহার প্রমাণ যখন তুমি আমার শক্রুর সহ আমার 
সহিত সাক্ষাৎ করিতে আগমন কর, যদি ও তোমাকে প্রণয় বৌধ হ্ 

তক্লাচ তোমার অনিিপ্রায়ে শত্রু তুল্য হয়। 

কোন সময়ে ঘি আমার প্রেমী শত্রুর সমভিব্যাহারিদী হত, তবে 
হিংপীতে আমাকে মৃত্যুতুল্য করে । ইহাতে এ বন্ধু ঈষৎ হাস্য করিয়! 
উত্তর করিজেন, হে সার্দি। আমি সভার দীপের স্বরূপ হইয়াছি, ইহাতে 
যদি প্রজপতি মারা যায়, ভাহাতে আমার অপরাধ কি! | 

কল উন সির নিইসিিজাত 



২১৬ | | বাজালা গোলোেস্ত।। রি 

অষ্টম উপাখ্যান ]. 

আমি স্মরণ করিতেছি যে, ূর্বকীঁলে সময়েতে আমি সর্ধঘ! এক বন্ধুর 
সহিত সহবাস করিতাম, আমরা ছুইজনে একজেড়া“বাদামের ন্যান 
ছিলাম | হঠাৎ আমার বিদেশ ভ্রমণ ঘটিল। যখন আমি প্রত্যাগমন 
করিলাম,আশমীর দীর্ঘকাল অন্ুুপথ্থিতি হওয়ায় এ বন্ধু আমাকে যথোটিত 

তিরস্কার করিতে আর্ত করিলেন যে কোন দুভ তাহার নিকটে প্রেরণ 
করি নাই। আমি উত্তর করিলাম, হে বন্ধু! ইছীতে বোধ হইতেছে থে 

কেবল আমাকে ক্লেশ দেওয়ীমীত্র » কেনন|, «ক সহবাপীর নয়ন ভোষার 

অবন্বব দর্শনে উদ্ভ্বল হইবে, অত এব আমিও পে তখে 7 | 
এই হেতু বলিতেছি, হে আমার চীন বন্ধু, যেন আমাকে পরিত্য। 
করণে প্রবল প্রতিজ্ঞা করিও না | কারণ খড়ৌর আতঙ্ক হইতে আমি ভ 

তাহাকে পরিভ্যাগ করিতে দৃ্গ্রতিজ্ঞা করি নাই ? তোমাকে নিরাপদে 
দেখিয়া] আমি সন্তোষ আছি, অন্য কোন লেকের অভিপ্রীয় সহ্য 

করিভে পারি নাই ! পুনরায় অমি বলিলাম, ইহ! অসভ্ভব যে অপরে 
ভোমার সংসর্গে এপ সস্তোঁধ হইতে পারে ? 

নবঘ উপাখ্যান ৷ 

"অমি «ক পণ্ডিত ব্যক্তিকে দেখিলাম, িনি এক বাক্তির প্রতি তা 

নেহের দ্বারা আবদ্ধ হইযাছিলেন এনং অবিশ্বাসী খৈধ্যতার় উহার গর্ত 
চরিত্রেতে অতিশব় বশীভূত ছিলেন! একবার উপদেশের ধারাদার। 
আমি & প্ডিতকে কহিলাম হে পণ্ডিত' মহাশয়! আমি ভাল জানি, 

ষেবাক্তির উপর আপনার নেহ থাকায়, কৌন হানি নাই এবং আপনার 
এ বন্ধুত্ব পবিত্র ধর্ষের উপর স্থাপিত হইয়াছে, তথাচ এরপ নিন্দা 

প্রকাশ হওয়ায় এবং অসভ্য ব্যক্তি হইতে এরূপ অপমান লহ্য করায় 

পণ্ডিত ব্যক্তির মানের লাঘব আছে | শ্রী পণ্ডিত উত্তর করিলেন, হে 
ট্ব্ আমার অদৃষকে নিন্দা করিতে ক্ষান্ত হও» কারণ তুমি যাহা বর্ণন! 

. করিতেছ, তাহ আমি নর্বদ] বিষেচন! করিত থাকি; কিন্ত আমি দেখি 

্বাছি যে, ভাহাকষে পরিতণাগ কর। অপেক্ষ| তাহার ঘোষ সহ (করা অন্ত 



বাঙ্গালা গোলেস্তা। ১২৭ 
সহজ্জ এবং জ্ানী লৌকও ললিম্ন।ছেন, প্রিয় বসত রন বিমুখ হওয়া: 
অপেক্ষা! পরিশমেতে অস্তঃকরণকে মিল রাখ! অতি সহজ! প্রিয় 
বস্তুতে যে ব্যক্তি স্বীয় অস্তঃকরণ মগ্ন করেন, তিশি ঠিক যেমন পরের 
হুত্তেতে আপনার দাড়ি রাখেন 1 

যাহার অভাবে তুমি জীবিত থাকিতে পাঁর না, সে যদি তোমার প্রতি ও 
অহিতীচরণ করে, তুমি অবশ্য তাহার কাঁছে ন্যনত। স্বীকার করিবে। 
ঠিক যেমন নৃগের গলদেশে রজ্জ, থাকিলে স্েচ্ছাুর্কক গমন করিতে 
পারে না। একদিবদ আমি উহাকে বলিলাম,হে পণ্ডিত মহাঁশর !এবদুর 
বিষয়ে সাবধান হউল্এবং এখন অবনি অনেকবার ক্ষান্ত হইবার নিমিত্ত 
মিনতি করিলাম । ঘথ! দৃষ্টান্ত-- €ক প্রণয় ভাহার দ্বেহের বিষম্ব হইতে 
গারেন ন1।ভিনি এইকগ বলিয়া! থাকেন বে, আমি শ্রিয়ভমার অন্গোঁর 
অধীনে অন্তঃকরণ স্থাপন করিয়াছি ও ইহাতে ভিনি আমাকে অনুগ্রহ 
করুন্ অথব! ঘ্বণার সহিত নিগ্রহ করুন্ ইহা তাঁর ইচ্ছা, কিন্ত আমি 
তাহার প্রতি কখন অসন্তোষ প্রকাশ করিনা 

দশম উপাখ্যান । 

আ'াঁন ইহ) উত্তমরূপে জ্ঞাত আছেন, যাহ আমার যাবনসম্যয়ে 
ঘিয়াছিল যে আমি এক তৃত্রী যুবার সহিত দৃঢতর বন্ধুত্ব করিয়াছিলাম। 
আহা!পূর্বদিকে প্রথম উদিত পুর্নিমণর শশীর ন্যায় তাহার রূপেরসৌন্দরয্য 

_এরং সুমধুর ধ্বনি ছিল,তাহার চিবুকের অধোভাগ বোধ হইতেছিল মেন. 
অমৃত-বারির দ্বার প্রঙ্ষালন হইয়াছে ।যে কেন ব্যক্তি তাহার আননের 
সুন্দর অধর দর্শন করিতেন,তিনি বোধ করিতেন যেন মিছরির আস্বাদন | 
প্রাপ্ত হইলাম, হঠাৎ আমি তাহার চরিত্র বিয়ে কিছু অনুসন্ধীন করি. 

লাম, কিন্ত তাহ! আমার স্বভাবে এঁক্য হইল না; ইহাতে আমি তাহার 
বর্গ একেবারে পরিত্যাগ করিলাম এবং আমি এ বন্ধুর সহি 
ক্রীড়া! একেবারে তুলিয়। দিয়া কহিলাম? হে বন্ধ! হি 
“ তুমি আমার পরামর্শের অনুবর্তী হইলে না, তোঁমার খথায় ইচ্ছ! 
তথায় গমন কর। আপনার পথ আপনি চিন্তা! কর। তিনি যেমন গমন 
করিতেছিলেন, আমি তাহার এই কথাটি শ্রবণ করিলাম, যর্থী--বাঁদুড 
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যা নি সহিত সহবাঁস ইচ্জা ন! করে,তন্বার! চি তেজোময় রীতি 

নান হইবে ন|, এইরূপ কহিয়। তিনি প্রস্থান করিলেনঃএবং আমি তাহার 
বিরহে অধিক অস্থিরতা অনুভব করিলীম। আর উভয়ের কথণ্বার্ত। 
একেবারে লোপ হইয়া! গেল মনুষ্য থে, পর্যস্ত দুঃখ ভোগ ন! করেন, 

সে পর্যস্ত হবখের আন্বাদন জাঁনিতে পারেন ন,আমি বলিতে লাগিলাম, 

হে সখে! তুমি শীঘ্র প্রভ্যাগমন কর, এবং আমাকে ধংস কর £কারণ 

তোমার অন্পশ্থিতে জীবিত থাক! অপেক্ষা তোমার সম্মঃখে আমার 
মৃত্যু উৎকৃষ্ট । সে যাহাহউক; জগদীশ্বরের কপার দ্বারা কিছুকাল: পরে 

ভিনি প্রত্যাগমন করিলেন, কিন্তু দাউদের ন্যায় সবমধুর ধ্বনি তিনি 

হারাইয়াছিলেন আর ইউসফের সদৃশ সৌন্ধ্য মলিন হুইয়ীছিল। 
তাহার চিবুক ধূলাতে আচ্ছণদিত হইয়া শ্রীফলের ন্যায় হইয়াছিল। এই. 
হেতু তাঁহার রূপের অতুল প্রভা মলিন হইয়াছিল ? কিস্ত এইটী তিনি 
আশ] করিয্বাছিলেন যে+অ।মি তাহাকে ধৃত করিয়। ক্রোড়ে করিব ।. 

পরে যখন একদিকে তিনিগমন করিলেন; আমি বলিলাম । 

যে সময়ে যৌবনের গরবেতে তুমি শৌভাযুক্ত ছিলে, তখন প্র সকল 
ব্যক্তিকে সর্ধরাই তড়াইয়! দিতে । যাহারা তোঁধাকে দর্শন করিতে 
অভিলাষ করিত, কিন্তু এক্ষণে ন্বচ্ছন্দে প্রত্যাগমন কর, তাহাতে দ্বিধা 
নাই কারণ কালে বসন্ত কালের সবুজ পত্র পীতবর্ণ হইয়া আসিয়াছে 
আর উৎসাহিত আননোপরি কটাহ রাখিও নাঃ কারণ আ্াঁ- 
দিগের সে অনল এক্ষণে নির্বাণ হইয়া গিয়াছে, তোমার দর্ণ ও গর্ব 
আঁর কতকাল থাকিবে? বিবেচন করিয়া দেখএক্ষণে তোমার বিক্রমের 

কাঁল গত হইয়াছে, অত এব যে তোমাকে চায় তাহার নিকট গমন কর। 
তুমি এ সকল ব্যক্তিদিগের সঙ্গে ক্রীড়া কর যাহারা তৌমাকে ক্রয় 
করিতে ইচ্ছা করে। ইহা কথিত আছে যে উদ্যানমধ্যে বৃক্ষাদির 
শোভা হয় এবং যে ব্যক্তি বলেন তিনি ইহ। জানেন অথবা অন্যকথাতে ৷ 
বলে যে চিবুকের অধৌভাগ উহা ইয়/যাহ! আমর! প্রশংসা! করিয়া থাকি 

কিন্ত তোমার এ উদ্যান্ গুপশয্যারন ্যায় যত অধিক তৌলা বায়, ততই | 
প্রবল হইত জন্মায়। রঃ 

গ্তবংসর তুমি মৃগেরন্যায় রী থাকি গমন করিয়াছিল কিন এক্ষণে 
চিতাব্যা্ের নান, ুত্যাগমন করিস্নীছ। যৌবন কাঁলের অধোচ্ডাগকে 
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সাদি প্রশং 'গাকরেন কিন্ত মৌড়! হৃছের ন্যায় কেশকে রথ, করেননা 

তোযার দাড়ির শ্ম্জ তুমি রক্ষাই কর আর উঠীইস্বী ফেল যৌবনের সময়. 
গভ ইইয়া যাবে যদি আমাদের এরূপ ক্ষমত। জীবনের উপর, খাঁকিত | 
যেমন তুমি তোমার ফাঁড়ির উপর রাখ। তবে পুনরুখানের ফিবস 

পর্যন্ত ইহাকে গমন করিতে দিতাম ন1। আমি ভাহাঁকে জিজ্ঞাপা করি- 
লাম যে তোমার মুখ মণ্ডলের, প্রথর সৌন্দর্য কি হইল যেন চন্দ্রের 
চতুর্দিকে পীপিলিক! নির্গত হইতেছে,তিনি ঈষৎ হাঁসিরা উত্তর করিলেন 
আমিত জামিন! যে আমার মুখ যণ্ডলে কি পতিত হইম্বাছে, যাহীচ্ে 
আমি গত সৌন্দধ্যর নিমিত্ত খেদ করিতেছি। 

একোদ্শ উপাখ্যান । 

লোকের। বোদা নগরের কোন এক বাঁজিন্দাকে প্রশ্ন করিলেন 
যে স্ত্রী যুবাদের বিষয়ে তিনি কি অভিপ্রান়্ প্রকাশ শরেন, তিনি উত্তর 
করিলেন যত উহাঁদিগের অবয়ব তৃপ্ী বোধ করীষায় ; ভত উহণদিগের 

মধ্যে ভাল কিছুই দৃশ্য হয় ন1, কারণ তখন ভাহার। বিশীঃহইয়া আইসে 

তখন তাহার! সভ্য হয় এই রূপ অন্য কথাতে বলে যে দ্বশ্রী এবং দ্ুদ্দর 

হবার রূপের গরবে চরিবকে ভ্রষ্ট করে আর খন ভাহাদিগের কূপ 

বিরূপ হইব আইনে, তখন তাহীরা দয়াবান এবং কৃপীবান হইয়া 
আইসে হুদ্দর ধুবাদিগের স্বভাব এইরূপ হইয়া থাঁকে। যে সময়ে তাহা- 
দিগের মৃখমগ্ডল পরিস্কার থাকে নানা প্রকার কটুকথ! ও থাকে এবং 
চি ও নির্দয় থাকে কিন্ত বখন তাহাদিগের ঘাড়ির শব প্রকাশ হয় 

এবং টত্তের শ্িরত! জম্মে তখন তাহারা সভ্যস্ভাতে লভ্য হয্ব এবং 

বন্ধুত্বের র্ রোপণ করে 1 | 

দ্বাদশ উপাখ্যান। 

লোকেরা এক. পণ্ডিত কে প্রশ্ন করিলেন যদি এক মনুষ্য একবিরল 

স্থানেতে এক সুন্দরী ললনার সঙ্গে বসিয়া থাকেন আর এ স্থানের দ্বাব্বু 
সকল রুদ্ধ থাকে এবং সমভিবহারি ব্যক্তিবর্থ নিত্রিত থাকে, বিপু কল 

আলাতন হয়.এবং কাঁধ বন্তরণ! দেয় ইহার প্রমাণ আর জাঁতিরা বলিয়া: 

| থাকে, নে (খেজুর সকল পরিপর হয় এবং প্রহার ও নিষেধ নাই ইহাতে | 
যু নি. 
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তিনি কি অনুভ্ভর করেন।. তাহার হার্ট কি তাঁহাকে, রক্ষা করিতে 

পাবে এ পণ্ডিত উত্তর করলেন যদ্দিও তিনি সুন্দরী ললন1 হইতে 

পরিজন পান, কিন্তু লৌক নন্দ চি পরিতণ প1ইবেননা, ইহার 
ৰ মনুষ্য প্রমাণ। 

যদি শ্্ীমসূষ্য ধর্ম্টকে পর+নব করিয়া বিপু সকল“ক ৈ্ধয নাঁকরেন 
এসন্দিস্বী জগৎ তাহার প্রতি মন্দ অনুভব করিবে, কারণ এক ব্যক্তি. 

ভাহার রিপু সকলকে দমনে রাখিতে পারেন কি তিনি মন্ুষ্যর 

রসনাকে দমন করিতে গারগ হইবেনন। | | 

ত্রয়োশ উপাখ্যান । 

লোকের। একটি তোতা পক্ষীর পীপ্তর মধ্যে একটি কাককে বদ্ধ 
করিয়াছিল ইহাতে ই তোতা কাকের কুৎসিত আকাঁরেতে অতিশয় 
বিরক্ত হুইয়া বলিতে লীগিল ইহার ক ঘ্বণিত আঁকার এবং কি কদী- 
কার বর্ণ এপ প শ্রন্ত জীবের অতি অসভ্যথারী ওরে তুই জঙ্গলে কাক 

ঈশ্বর ইচ্ছায় তোতে আমাতে এত তক্ষাঁৎ যেমন পশ্চিমদ্দিক হইতে 
ূর্বছ্িক | যে কেহ প্রথমে প্রীতঃকালে উঠিয়ী তোমার মুখমণ্ডল দর্শন 
কুরেন, সে উত্তম প্রাতঃকাঁলকে অন্ধকার যুক্ত সায়ংকালে পরিবর্তন 
করেন। তোমার মত এপ লক্ষী ছাড়া হতভাগা! আম্ঠর সঙ্গে খাকিয় 
হায় কি পরিতাঁপ আমার সমযোটী হবে। কিন্তু জগ্গৎ মধ্যে ভৌমার 
সময়টী কোথায় দৃশ্য হইবে কি আশ্চধ্য একীক তোভার স্ংসর্গে বিরক্ত 
হইয়ী কহিতে লার্গিল এবং আপন অনৃষ্টর বিষয়ে শোঁক করিতেছিল 
আর শ্বীয়ভ।গ্য পরিবত নার্থে নশ্বরের নিকট অভিযোগ করিতেছিল। 

আর অন্যষনা হইয়! শ্বীয় থাবা ঘর্ষিতে ঘিতে বলিতেছিল হাঁ 
হাঁয় আমার কি ছুঃখভাগ্য ও কিছুর এবং বীপরিত ভাগ্য যে বিজা- 

তির সঙ্গে সহরাস। ইহা আমর গৌরব হইত যদি আমি কোন উদ্যানের 
প্রাচীর অন্যকীকের সংসর্গে থাকিতাম । তুষ্ট লোকের লক্ষে সহবাস, 
করিতে হইলে জ্ঞানীর পক্ষে বৃহৎ বন্দিশীলার তুল্য হয়। হায় হায় আমি 
কতই পাঁপকর্ন্ম করিয়াছি যে আধমার পাপের দণ্ডতে এক অহৃপমুক্ত 
অহঙ্কারীর সঙ সহবা পী হইয়া জীবন শির্ধবাহ করিতে হইল, যে ক্ষীর 
অধম কোন ব্যক্তি ও. প্রাটীরের নিকটে 'আইসেনা যাহাতে তোষার 
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আকারের ছি চিত্রিত থাকে ওরে ু্ট ভূমি «মন ইভর ধু ভামি স্বর্গ 
প্রবেশ কর লোকের! তোমার নংসর্গকে নরক বিধেচনা করিবে। ইহার 
'প্রমীণ দেখ, বুদ্ধিমান লোকেরা মুখণলোঁককে কত অধিক দ্বণ৷ করিয়া 

থাকে, যাহারা জ্ঞানীর সহবাসে শতগুণে ছুঃখীত হন। ইহার উদাহরণ 
এক সঙ্গীত দল ভুক্ত কতকগুলি দুষ্ট লম্পট লোকের সঙ্গে এক সন্ন্যাসী . 

সঙ্গি হত্তয়াতে বাঁক দেশীয় এক সুন্দরী কামিনী তাহাকে বজিল যদি: 
তুমি অন্মদাঁদির পমভিব্যাহারে দুঃখীত হইয়। থাক, প্রকাশ করণ কীরণ 

ইহার পূর্বে তোমীর সংসর্গে আমারা অধিক দুঃখীত আছি। সে 
কেমন যেমন এক গোলাপ পুষ্পের এবং নানাবিধ ফুলের কাঁড়ির মধ্যে 

তুমি একটি শু কাটির ন্যায় তুল্য হইতেছ, অথবা! নিপীড়িত বরকরণ। 
বা ছুঃসহ শীতল ও ঝঞ্জাবাতে র ন্যার অসহ্য বোঁধহ ইতেছ। | 

চতুর্দশ উপাখ্যান । 

আমার একটি পরম '্মীন্্ীয় বন্দ, ছিল, যাহার সঙ্ষে আমি অনেক 
বৎসর প্রণয়ে একদ্রে ভ্রমণ করিয়াছিলাম, আমাদিগের মধ্যে এরূপ. 
বত ছিল যে, রুটী এবং লবণ আমরা একসঙ্গে আহার করিতাম 

এবং আঁশ্র্যপে 'হদ্যতীয় নীতি পালন করিতাঁম পরে আন্ত, 

 সামানা লাভের বিষয় লইগ্না ভিনি আমাকে অধিক ছুঃখভোগ.. 
করাইলেন, এবং অপ্মদাদির বহুকালের হদ্যতা একেবারে নিনৃভভ. 
হইল, কিন্তু তবু পরম্পবের পরল স্বেহ তথায় রহিল, কারণ আমি ভাব: 
করিলীম যে তিনি একধিবস আমার রচিত কাবতা সকল এদলের মধ্যে 

আবৃত্তি করিতে ছিলেন । 

(গে কবিতার অর্থ এই ) যখন আমার প্রীণের রিয়তম! সহাস্য 

বদনে শুভাগমন করেন যেন ক্ষতঘাঁয়ে অধিক লবণ প্রদান করেন | 

আর কত সুখি আমি হতে পারি, যি তাহার করের অনুরীর, অগ্র- 

ভাগ আমার হত্তে পতন হয়, তাহা হইলে আমি বোধ, করিব ঠিক, 

যেষন দাতার কর দবানার্থে কাঙ্গালের করে পতন হয়। - . 

কতকগুলি, বন্ধলৌক খাহারা উপস্থিত ছিলেন, : কবিতাকে ৰ 

যত ধঠ প্রশং সাঁ. করিতে লাগিলেন, উহাদ্িগের স্ব্ভীবের সততা হইতে 
ক সখ তি মাহা তাহারা করিতেছিল) তাহ পরিত্যাগ করিতে 



১৩২. ্  ৭ বাঙ্গাল! গোলেন্ত]। 

ন করিতে তিনি উহাদিগের কাছে অন্যাপৈক্ষা অধিক, শ্রশতা 

করিতে লখগিলেন। এবং দীর্ঘকালের স্বীপিত বন্ধ শতি হওয়ার 

নিঘিত্ত যথেষ্ট বিলাপ করিতে লীগিজেন, এবং স্বীকার করিলেন যে. 

ইহা তাহারই দোষে হইয়াছে, ইহাতে বোধ হয্ব বে, পুনর্শিলনে 

তিনি সন্পূর্ণ ইচ্রক আছেন, ইহাতে আমি এই সকল কবিতা 

তাহার নিকট প্রেরণ করিলীম, এবং তাহার সঙ্গে মিল করিলীম। 

(সে কব্তার এই অর্থ) অস্মদীর্দির ঘধ্যে বিশ্বাসের মিলন কি 

তথায় ছিল না, যে তুমি আমাকে দোঁধী করিলে, এবং দেহের অভাব 

আমাকে দেখাইলে আমি সংসর্গ পরিত্যাগ করিলীম এবং আমীর 

অস্তঃকরণ তোমার উপর স্থির করিলাম, অন্ন করিনাই যে তুমি 
এত শীন্্ পরিবর্তন হবে, কিন্ত এক্ষণে যদি তুমি আমার পক্ষে মিল 

করিতে রত হও, প্রত্যাগমন কর পুর্বে যেনন তাঁহী অপেক্ষা অধিক 

প্রিয় এক্ষণে হবে। 
| পঞ্চদশ উপাখ্যান । 

এক ব্যক্তির একটি পরমীস্থন্দরী নারী ছিল, সেই স্ত্রীর ন্ৃতুর্ হও- 

শীতে তাহার স্ত্রীর এক জীর্ণ বৃদ্ধ! ভ্্রীলোক উহার মৃত স্্রীর অলঙ্কার 

পাঁইবাঁর আশে পঁ জীমতাঁর আলয়ে গিয়া রাস করিলেন, জাম 

তাঁটি শ্বশ্কসংসর্গে থাকিয়া মৃতবৎ জালাঁতন হইতে লাগিলেন। কিন্ত 

উহার শ্বশ্র নিজ কন্যার অলঙ্কার পাঁইবার কৌন উপায় প্রাপ্ত 

হইলেন না, এ জামাতাঁর একটি আত্মীয়লোক তাহাকে জিজ্ঞীসা 

করিলেন যে, তীহার প্রিয়তমার বিয়োগে তিনি কেমন আছেন। 

তিনি উত্তর করিলেন স্বর্জ্টাকে দেখিয়া তিনিবত দুঃখিত আছেন, 

তত দুঃখিত তিনি প্রেয্পীর বিয়োগে হন নাই, কেননী গোলাপ- 

পুষ্প ভোলা হইয়াছে। কিন্তু ভাহার কণ্টক আছে লৌকেতে অর্থ | 
লইয়া গমন করিয্নাছে, : কিন্তু তথায় বিষধর সর্প আছে। ইহার 

প্রম্ধণ শক্রর মুখমণ্ডল ধর্শন কর অপেক্ষা বাছার অগ্রভাগে নয়ন 

গাথা উৎকষ্। সহ বনত্ব ভান করা বরং ভাল, তথাচ, এক' শক্জের 

টিতে নত হওয়। কিছু নয় চা 5 



হি বাঙ্গালা গোলেস্তা। ১৩৩ 
| ষোড়শ ই 

আমি স্মরণ করিতেছি আমার নিন রা একটি পথের 
মধ্যে দিয়া গমন করিতেছিলীম, আমার যুগল নয়ন একটি সর্ধাঙ্ষ 
স্থন্দরী বালিকার উপর পতন হইল, ইহাতে আমার মন একেবারে 
চঞ্চল হইয়ী উঠিল। এ সময শরংকাঁল মাস হইতে সকল আত্র 
দ্রব্য শুষ্ক হইয়ীছিল, এবং শীষ্ষকীনীন কারুর ন্যায় প্রভীতেই ঘেহের 
অস্থি সকল প্রায় সিদ্ধ হইতে ছিল, অভএব আমি প্রভাকরের প্রখর 
প্রভা সহ্য করিতে অপারগ হইলীম | 

তখন অমি একটি প্রাচীরের ছায়ার মধ্যে আশ্রয় লইতে বাধিত 
হইলান। আর মনে মনে এই আশা করিতে ছিলাম যে, যি কোন 

ব্যক্তি এ সময়ের কষ্ট দায়ক উত্তীগ হইতে আমাকে রক্ষা করিতে 

পারেন, এবং বারিদ্ানে আমার পীগাসী নিবৃত্তি করিতে পারেন, 

তবেই রক্ষা হইতে পারি। ইতিমধ্যে হঠাৎ প্র বাটীব ছারবর্তী 

ঘরের ছাতা হইতে আমি নিরীক্ষণ করিলাম, একটি স্ত্রীলোকের 
আঁকাঁর। যাহার রূপলাবণ্য এক সব্বক্তাঁর বদনেতে বর্ণনাকর! অসাধ্য 

আহা! তাঁহার সৌন্দধ্য এত অধিক, যেন ঘোরশিশি মধ্যে চদ্্র উদয় 

হইতেছে, অথব। যেন অমৃত বারি এ অগ্ধকার ভূমি হইতে নির্গত 
হইতেছে। ভর ললনাবরফ ঘুক্ত বারি পাত্র]ুনিজহত্তে ধারণ করিলেন, 
আর প্র বারি মধ্যে সর্করার ছিটা দিলেন এবং আঙ্গুর ফলের রসদিয়া 
মিভিত করিলেন, আমি জানাতি পীরিলেমনা যে, একি গৌলাপজলের 
সৌরভ মিভ্িত হইল অথব1 তাহার পুষ্পের ন্যায় গণুস্থল হইতে ঘর্্ম 
(বিন্দু মিতিত হইল । ফলতঃ আমি এঅতুল্য হুম্দরীর ফর হইতে বারি 
পাত্র লইলীম এবং &ঁ বারি পান করিয়া জীবন প্রাপ্ত হইলাম 1 কিন্ত 
ৃ আমার অস্তঃকরণের পীপাঁসা এরপ প্রকীর নয় যে নির্দশল জলের বিন্দু 

পতনে নিবৃত্তি হইতে পারে, আমার এপীপাস! এত প্রবল যে সমুদয় নদ 
শদদীর 'ত্রোতেতে ইহাকে পরিতোষ করিতে পারে না। হাঁয় হাক 

_ কতক্কথি এ ভাগ্যবান পুরুষ হয় যাহার যুগল নয়নে প্রতি দিন প্রাতে 
এরূপ অবয়ব নিরীক্ষণ করিতে পারে। যে ব্যক্তি স্থরাপানে উদ্মভ 

 ছন তিনি নিশীবসানে পুনরাক জান প্রাপ্তহবেন কিন্তু যে ব্যক্তি এনলন! 



২৩৪... বাঙ্গালা গোলেস্তা। ৬ 

দর্শনে সি হবেন | ভিনি পুনর্কিচারের দিবস ব্যতিত কখনই জান 

প্রাপ্ত হইবেননা। ০ 
. সপ্তশ উপাখ্যান । 

যে ষৎসরে হুলত্তান মহন্ম্ধ খোবারজন সাহা নামক এক নরপীল খাঁউ্রীই 
দেশীষ্ব ভূপীলের সহিত কোন গুরুতর কারণে গ্রণয় করিলেন। তখন 

আমি. কাপগারদেশীয় একদেযালয়ে প্রবেশ করিলান,তথায় একটি অতুল্য 

বালককে নিরীক্ষণ করিলাম! যত লোক পৌন্দধ্য বিষয়ে বর্ণ! করিয়া- 
ছেন তাহাতে এই বালকের রূপই উৎকৃষ্ট রূপে বর্ণিত হইয়াছে । আর 

ইহার রূপের বিষয় কবির! বর্ণনাতীভ বলিয়। লিশিয়াছেন ! এলালকের 
যেমন রূপ তেমনি গুণ অর্থাৎ ছুঃপাধ্যকার্ধোতে ও সাহসিকহন, নির্দয় 

কর্দ্েতে ও দয়! প্রকাশ করেন এবং 'অহিভাচার কর্টে ও প্রিয় বাক্য 

হেন আর বুর্ধিবিবেচনীম্ন ও বিজ্ঞ এরূপ কপবান ও নুদ্ধিবান আমি 

কখনই ফোন মানব কে অবলোকন করি নাই । আহা হে বালক | তুমি 
যেন কোন পরির দ্বারা উপদেশ পাইয়।ছ সে যাহাহটউক, এই বালকের 
হস্তে জিমকশ্থরী নামক একখানি পুস্তক ছিল,ইহার পাকাবিন্যাস ভূমিকা 
হইতে তিনি এক্ষটি দৃষ্টান্ত পুনঃ পুনঃ আঁবুত্তি করিতে ছিলেন “যথা 
জর উমরকে অর্থাৎ করিলেন এবং উমরের অপকারক জীদ হইলেন; 
ইহ! বণ করিয়া অমি বলিলাম হে যুব। পুরুষ খোবারভম সাহ। এবং 
খাটাই দেশীয় ভুপাঁল ইহারা উভয়ে মিল করিয়াছেন তবে বুঝি উমর 
ও জিতের মধ্যে এখন ও রিবাঁদ চলিতেছে । তিনি হাসিলেস এবং 

আশমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন হে মহাঁশয় আপনি কোন দেশে জন্মগ্রহণ 
করিয়াছেন ।আমি উত্তর করিলাম সিরাজ নগরেতে তিনি প্রশ্ন করিলেন 

তবে তুমি সাঁদির রচনা সকল গাঁঠ করিয়া খাঁকিবে। আমি আরব্য 
ভাষাতে উত্তর করিলাম হে যুবা তুমি বে বাক্য বিন্যাঁন বিদ্যার দৃষ্টান্ত 
আবৃত্তি করিতেছ ইহণ শাৰণে 'আঅশমি মোহিত হইয়ীছি ।ইহাতে এ্বালক 
অতিশয় বাগত হইয়া এমৎ আমার প্রতি আক্রমণ করিলেন, ঠিক যেমন 
জীদ উমরের প্রতি করিয়াছিল, এই প্রকারে রী বালক ত হার পাঠ অ- 
ভাদ করিতে এমত্রত হইলেন যে আরতি তিনি, মস্তক উত্তোলন করিলেন 

না। কারণ স্বণীত ব্যক্তি অপরকে কি প্রকারে অবলোকন করিতে পারে 
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ক্ষাণেক কাল, পরে তিনি উত্তর করিলেন যে সাির অধিকাংশ কবিতা 
সকল এই দ্বেশে পারস্য ভাষাতে চলিত আছে । অতএব খদ্ি তুমি 
উহাদেন্ত কিছু আবৃত্তি করিতে পার তবে আমি তৎক্ষণাৎ, বুখিতে 
পারি আমি কহিলাম হে যুব! মনুষ্যধিগের হ্গমতাগসারে তাহাদি গের 

প্রতি কথা কহা উ[চৎ, তুবি যখন বাক্কা ধিন্াপ বিদ্যার এত যনোযোগ 
দিয় অজ্যাশ করিতেছ তাছ। শ্রবণ করিস্বা 'আমাদিগের জ্ঞানের অন্ভাব 

হইয়াছে। | 

হায় হায় হে যুল্ল। আমি কেবল ভাঁমাকে অন্ত্তর করিতেছি যে তুমি 

অস্তঃকরণের অপকারক এবং ঠিক-যেন উমর এবঃ জীদ হইয়াছ। সে 
যাহাহউক, বোধ হয় যে এসরাইএর কোন লোক ভাহাফে বলিয়াছিল 

যে আমিই সাদি ছিলাম। অন্মদীধির গমনের গরদিবস প্রাতে আমি 

তাহাকে দেখিলীম যে ভিনি অভি ভ্রুত গমনে দয়াদান করণে আগমন 

করিতেছেন এবং আমার গমনে যথেষ্ট বিলাপ করিয়ী বলিলেন এ 

কেমন হইল যে তুমি এত দীর্ঘকাল এই স্থলে ছিলে তুমি যে সাছি 

ইহা কেন জানাইলেন না। (স বর্দি আমি অগ্রে জানিতে পারিতাম তবে 

আমার ক্ষমতাম্থপারে ভোমার সেবা করিভাম, আমি উত্তর করিলাম 

আমি যে তোমার সন্মুখে প্রকীশ হই এমন ক্ষমত। আমার নাই 

এ বালক কহিলেন হে । ? আপনি ধীর এই স্থানে কিছুদিন থাকিয়া 

অন্মদীদির প্রতি অনুগ্রহ প্রধান করেন, ইহাতে কি আপত্ত হইতে পারে 
আমি কহিলাম বে এই পন্চাৎগত ঘটনার নিমিত্ত আমি এস্থলে থাকিতে 

পারিনা,যাহ! একবারে আমারই প্রতি ঘটিঘ্নাছিল, একবার এক পর্বের 

মধ্যে এক জ্ঞানী মন্থষ্যকে দেখিলাম ধিনি পৃথিবীর হইতে বিদায় হইয়া 
এক পর্বত গহ্বর মধ্যে বাঁস করিয়াছিলেন আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা 

করিলাম যে কেন তিনি মনকে পোখরাইবার জন্য নগর মধ্যে গধন 

করেন না, তিনি উত্তর করিলেন যে তথায় অনেক স্থুন্দরী নলন। বাঁস 

করেন এই হেতু তথাকাঁর পথ অতি কদধ্য কর্দমেতে পরিপূর্ণ এমন থে 

হস্তি মহাবল পরারুন তাহ'র পদপিছলিয়!পড়ে 1এইযপ অনেক কখোপ- 

কখনের পরে আমর! প্রষ্পরে মুখ চুদন পূর্বক বিদ্বা় লইলাম। সে 
যাঠাহউক বন্ধুকে বিদীস্ধ করিবার সময়ে গণ্ডস্থল চুদন করার কি লাভ; 
.- হইতে পাছে ইটি টি ফ্মেন অংন্ধাষলের ন্যায় যাহার একদিক লীল 
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ও অন্যিক শীত বর্ণ হয় । হেবস্ধু! ভোমার নিকট টি বিকার হইবার 
দিবসে খদ্দি শোকেতে মৃত্যুতুল্য না হই তুষি অখমাঁকে বিশ্বাসী বধু 

কখনই বিবেচন! করিবেন 
অষ্টাদশ উপাখ্যান । | 

এক সর্যাঁসী মব্কীতীর্ঘেতে যাইবার জন্য সরাইএর মধ্যে আমার 
সঙ্গে একত্রিত হইলেন, শহর পন্বিবারকে প্রতিপালন করিধার নিমিত্ত 
আরব দেশীয় কোন এক দয়ীবান ভদ্রলৌক তীহাকে শতঘুদা দান 

করিলেন । ইতি মধ্যে খপাঁচিজাতীর় একদল দস্থা আসিয়। শী সরাইকে 
আক্রমণ করিলেক এবং সকল খাত্রিগণের সর্ধন্ব হরণ করিলেক। খাত্রির' 
অনর্থক অভিযোগ ও রোদন এবং শোক করিতে আ'রম্ত করিলেন,ইহণর 
কারণ তুমি বিনয়ই কর আর বিলাপই কর তঙ্করে কখনই অর্থ প্রত্যর্পণ 

করিবেন না। এইবূপে সকলেই হাহাকার করিতে লাগিল, কেবল গ্রে 

সন্মাসী যিনি অটল হইয়া বসিয়া রহিলেন এবং এই ঘটনার দারা কোন 
দুঃখ ভোগ করিলেন না । ইহাতে আমি তাহাকে কহিলাম হেসন্যাসী 
বোধ হয় তোমার অর্থ তঙ্করেরা অপহরণ করেনাই, ভিনি কহিলেন 

স্যর! আমার সর্ধস্ব লইয়া গিয়াছে । এই অর্থ প্রীপ্তে আমি অধিক?" 
সম্তোষ হইনাই এই' হেতু ইহাঁর ক্ষতিতে অধিক ছুঃখীত ও হইনাই 
কেনন! মানবের উচিৎ হয় না,যে কোন সন্তষ্ট অথব! দেহের উপর 
অস্তঃকরণকে স্থির রাখী কারণ ইহণতে কোন বিদ্ব ঘটিলে তথা হইতে 

অস্তঃকরণকে স্থানান্তর করা কঠিন বিষয় হইবে, আমি কহিলাম তোমার : 
কথাগুলি যথারূপে আমার অবস্থাতে এক হইয়াছে! 

কারণ আমণর যৌবনাবস্থাতে অত্যন্ত প্রবল সেহের় সহিত এক যুব. 

পুরুষের সঙ্ষে বন্ধুত্ব করিষ্বাছিলাম, আমার বন্দত্ব এমৎ দৃঢ়তরছিল 

যে বোধ হইত যেন তাহার প্ূপলাবণ্য আমার নয়নের পত্তলিকাছিল 
এবং ভাহার সংসর্গ আমার জীবনের সম্তৌষছিলু। আমার মনে এইল্ী 
সব্কা্! উদয় হইত, সে পৃথিবী উপরে কোন মনধ এবপ স্ৃপ্তী আকার “ 

ধারণ করেন নাই, বোঁধ হইত যেন তিনি বর্গের দূত ছিলেন, তাহার 
বিষের পর আমি একেবারে সফকৎ করিলাম ষে, আর আমি কাহার... 

সহিত বন্ধ করবনা কারণ, সা কৌন মা 7 নয়নে তার 

তুল্য হইবেন) রা 7 ূ 
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নে যাহাহউক তাঁহার হগাৎ মৃত্যুতে তাহার পরিবাঁরগণকে অভি- 
শয় হুঃখসাগরে মগ্ন করিলেক, আমি স্সেহবশত তীহার কবরম্থানেতে 

গতাম্বীত করিলাম এবং এই কমিভাট সাহার শিয়োগেডে বলিলাম 
যথা জগদীশ্বরের কাঁছে প্রার্থন! করি যে বন্ধু মৃত্টুু টা? আমাকে 

যেন শাংঘাতিক আদাত করিলেন জভগ্ক আনি আর «ই পৃথিবীতে 
জীবিত ন। থাকি, হার হার ? হে বন্ধু এক্ষণে স্তোথার টি নিকটে, 
উপস্থিত আছি,কিন্ত এসযক়ে আমি 'অভিলীষ করিডেছি যেন আমার 

মৃত্যুর পরে আমার মস্তক এই স্থানে কবর দেওয়া থাকে । | 

মৌদলমানদিগের রীত্যন্থুপারে বর্ণনা করে যেনম্বৃতার পর গগন মণ্ডল 

পরিবর্তন হইবার মধ্যে বধবধি গোলাপ কিন্বা অন্যান্য পুষ্প সকল 

কবরের উপর ন! ছড়ান হয় তবধি মৃত বাঞ্জির দেহ অস্থির হইতে 
থাকে । আহ! । কীলেতে কৰিব মৃত ব্যক্তির গোলাপ কুত্বমের ন্যায় 

গওস্থল ছিন্ন ভিন্ন হইয়! যায়, এহং উহার কবরের উপর কণ্টক বৃক্ষ 

জন্মান্ব | সে ধাহাঁহউক আমি বন্ধু হারাইয়। এই দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলাম 

যে, এজীবদ্দপার মধ্যে ত্ুখভোৌগের আশা একেবারে, গুড়াইয়। 
রাখিব: এবং সভভাহইতৈ অত্তরে থাকিব, যেমন মহাসাগর ভ্রমণে লভ্য 

হয় বটে কিন্তু তথায় তরঙ্গের আতঙ্গ থাকে । এই রূপ গোলাপ কুস্থমের 
ব্যবহারে আনন্দ জন্মে কিন্তু তাহাতে ও কন্টক থাকে । গতকল্য আম 

ময়ুরের ন্যায় শোঁভাযুক্ত হইয়| উদ্যান মধ্যে ভমণ করিলাম কিন্ত 

অদ্য বন্ধুর বিষোগে আমি সপ্রর ন্যায় কুণ্ডল পাকা ইয়া আছি ! 

উনবিংশ উপাখ্যান । 

- আঁরবদেশীয় কোন এক ভূগালের নিকটে যে রত লোকেরা লয়ল। 
মজনুনের উপাখ্যান বর্ণনা করিতে ছিলেন, আর তাহার ইম্সততার 
স্বভাব ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন কিন্ত এই সময়ে আর বর্ণনা! করেন 
যে তাহার বিখ্যাত ধর্ম সকল আর সদ্বকৃতার অভুত্ত ক্ষমতা সকল 
বিলঙ্ষণ. অধিকার ছিল মজন্ুন আপনাকে ঘন্সস্তভাভে: পরিত্যাগ 

করিম্লাছিল এবং কাননে কাননে. ভ্রমণ করিভেছিল। এ দেশাধিপত্ি 
মজনুর এতাদৃশ দুরবস্থা অবণ করিয়া! তাহাকে আপনার আগ্রে আনি- 

বার. নিমিত্ব আদেশ করিলেন। পৰে যখন তিনি আসিয়া উপগ্িত 
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হইলেন প্রভূপাল উহণকে তিরস্কার করিয়। জিজ্ঞাসা করিলেন হে 
মঙজন্ুন মানব স্বভীবেতে যে অতি অন্বপযুক্ত কার্য, আমি তাহ] 

তোমাতে অবলে।কন করিলাম আর যাহ তুমি করিতেছ ইহাও মুখের 
কাঁধ্য অতএব হে. মন্থন এ সংসর্গের আমোদ সকল তুমি একেবারে 

পরিত্যাগ কর। | 

মজনুন এতদ্াক্য শ্রবণ করিয়া রোদন করিতে করিতে কহিলেন 

লয়লার প্রতি আমার প্রেমের জন্য আমার বন্ধুগণ আমীকে নিন্দা 

করিয়া থাকেন, হায় হীয় !তাহীর] কি কখন লয়লার রূপলাবণ্য অবলো- 

কন করিবেনন1, যাহাতে আমার আপত্ত গ্রহণ হইতে পারে ? আমি 

ভগবানের কাছে প্রার্থণ করি যে যাহার। লয়লার প্রাত আমার প্রেমের 

নিমিত্ত আমাকে নিন্দাক্রেন হে লয়ল1! যে ভোমাররূপদর্শন করে, 
তাহার। এমৎ আঁপ্ত বিস্বত হইতে পারেন যে নেনুছেদ করিবার পরি- 

ব্তে ভাস্তি ক্রমে আপন হস্তছেদ করিতে পারেন। হে লয়লী তুমি যে 

অতুল্য সুন্দরী,তোমার মুখমণ্ডল যে দর্শন করিবে, সেই জ্ঞান হত হইবে। 
হায় হায়! হে লয়ল! তুমি যে সকলের অস্তঃকরণের অপকারক তাহ! 

কেহই জানেনা।আমাদিগের ভূপাল যদি তামার অপরূপরূপনর্শন করেন 

তবে তিনি ও চমৎকার হইতে পারেন, ভবে তোমার স্ত্রী অবয়বের 
বিচার করিতে সক্ষম হইতে পারেন। এ ভূপাল মন মধ্যে বিচার 
করিলেন, যে আকারেতে এতাদৃশ ছুখটনা উপস্থিত হইয়াছে সে. 

আঁকার দর্শন করা কর্তব্য এই আশ! করিয়া! এস্থন্দরীকে ও আনিতে 
আদেশ করিলেন। 

এ দেশস্থ লোকের! আরব দেশীয় অনেক পরিতরের মধ্যে য বিস্তর: 
অস্থসন্ধান করিয়া লয়লীকে। পাইলেন এরং রাজ অট্রালিকাঁর বিচার 

স্বলের প্রাঙ্গনে প্রভূপালের সম্মুখে তাহাকে আনিয়া উপস্থিত করিলেন, 

ী নরপাল তাহার আঁকার চিস্ত। করিত্বা ।নরীক্ষণ করিলেন যে, লয়লর 

অতি বিশ্রী অবস্বব এবং শীর্ণকলেবর যত অধিক এ নরপাল উহার 
আকারের বিষর অগ্মান করিতে লা্দিলেন, ততই. তাহার দ্বণা বোধ 

হইতে লাগিল। যে ত্তীহার রাজগৃছে অতি অপরৃষ্ঠ দাসী সকল: উহা 
'অপেক্ষা  সৌন্দর্াীয় এবং স্গঠনে শর্ট হইতে, পারে, এ ভুপালের 
মনে যাহা উদয় ও আদ্দোনুক্িহইতেছে, মজন্থন তাহ! বুঝিভে পারিয়া 
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টিকা হে মহারাজ! রি সৌন্দর্য অবশ্য মজন্ুব্র নয়নেতে 
নিরীক্ষণ করা হইবে | কারণ আমার পীডাতে তোমার সহ হইবেন।। 
কিন্ত আমার দেহে একবপ যন্ত্রণা ভৌগ করিবে, যে আমি সমস্ত দিবা 
তাহারই কাছে আমার দুঃখের বিবরণ বর্ণনা করিব । কারণ ছুইখাঁনি 

কাষ্টের টুকর] একব্রেতে দগ্ধকরিলে একি প্রকার অনলের শিখা উৎপত্তি 
হয় আর সবুজ ক্ষেত্রের বিষয়ে যে কখৌপকথন হইয়াছে, তাহ! আমি 
শুবণ করিয়াছি অর্থাৎ ময়দানের বৃক্ষের পত্র সকল যদি আমার এদুঃখ 
ভবণ করিত, তাহ'রাঁও আমার দুঃখে ছুঃখী হইয়। অনেক ছুঃখ প্রকাঁশ 
করিত। হে আমার বন্ধুগণ উহ্ণদিগের ধন্যবাদ দাও যার] প্রেমের 

কারাগার হইতে মুক্ত হইয়াছে । হান হায়! তোমর! সকলেই বিশেষ 
রূপে জ্ঞাত আছ ষে, এক প্রেমিকের অস্তঃকরণে কি উদয় হয়। যে 
লোকেরা সুস্থতীতে থাকে তাহার রোগীর যন্ত্রণ1 কিছুই ভোগ করেন] । 
যাহারা ছঃখের অস্বাদন ন। পাইয়াছে আমি তাহাদিগের নিকটে 
কখনই দুঃখ প্রকাঁশ করিবন] | 

যে লোকেরা ভীমরূলের হলের আঁঘাৎ ন1 পাইয়ণছে, তাহাদিগের 
নিকটে উহার হুলের যন্ত্রণ। বর্ণণ। করাই বৃথা । আর যে সময়ে তোমার 
মন আমার ন্যায় দুঃখভোগ না করিতেছে, সে সময়ে আমার 

চিভ্তার বিষয় ভোমার মনে মিথ্যাগল্পের ন্যায় বোধ হইবে । আর ত্ুনঃ 
লোকের উদ্বেগেতে আমার যাঁতনার সঙ্গে তুলশ! করন, করণ আমি 

, সর্বদাই দুঃখের আঁধাৎ সহ্য করি লোকের! সেই আঘাতের লবণের : 
ছিট! দিতে থাকে। 

বিংশ উপাখ্যান । 

" হামাদান দেশের লৌকেরা এককাঁজির ইতিহাস বর্ণন! করিতেছিলেন 

যে তিনি এক অশ্ব চিকিৎসকের একটি অতুল্য তুদ্দরী কন্যার প্রতি শত 
'অধিক অনুরক্ত হইয়াছিলেন .ঘে তাহার অস্তুকরণ জীলাতন হইয়- 

ছিল, ঠিক যেমন অস্খের পাঁএর লাল য/হ। অগ্নিদগ্ধ কনিজে লাল হইয়া 
উষ্ণ হয়, ্ কাজীর অন্তঃকরণ ও. এই ওর. হইয্াছিল। 

করণ? 'দীর্থ কাল এ কাজী: ললনার জন্য অধিক মন. -ছ্ঃখ : 

সহ্য করিয়াছিলেন, পরে রমণীর পণ্চাৎ, দৌঁড়াইতে লাগিলেন, এবং 
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যে প্রকার জ্ঞানশন্য ইইয়াছি; লন ভাঁহ! ঠা কি কা ্ী বলি- 

তেছেন হাম হা | আমার দৃষ্টিতে ই গৌরক বিশিই বিদ্যাধরী গজেন্্ 

গমনে আগমন করিতেছেন। আহা উহার রূপলাবণ্যতে আমার চঞ্চল, 
'অস্তঃকরণকে মোহিত করিয়াছে এবং আমার সামর্থ হরণ করিয়াছে 

অতএব আমি উহার চরণ তলে পতিত হইব হায় হায়।উহার অপকাঁরক 

নয়নঘয় ফ দস্বরূপ হইয়াছে, তাহাতে আলীর মন বিহ্গম দূত হইয়াছে, 
চুষ্ধক পাষাণ স্বরূপ-উহা'র রূপের জ্যেবন্তিভে আমার লৌহমর় অস্তঃ- 

করণকে সর্বদা আকর্ষণ করিতেছ। হে হুন্দরী! বর্ধি তুমি আমাকে 
রক্ষা করিতে বাসন] কর, তবে তোমার যুগল নয়ন বুধিত কর, আর: 

তুমি নয়ানবানে আম্ধকে আদাভ করন, একি দুর্ঘটণা ও কি ননস্তাঁপ 

আমি কোন উপায়ের দ্বারা আমার চঞ্চল মনকে উহা হইতে অন্তর 

করিতে পারিন1, কি সর্বনাশ আমি যেন মাথাঁভাঙ্গ! সং্পর ন্যাম 

হইয়াছি। 

আমি তীনণ করিলাম যে একদিবস পথ মধ্যে & রমণী এঁকাঁজী 

সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন, তাহাতে এ্কার্জি উহার কানে কানে স্বীয় 

অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন । ইহাতে শস্ন্দরী অত্যান্ত বিরক্ত হইয়৷ 
অসস্তৌষ প্রকাশ করিলেন এবং ধিক নিয়র্দয়ত| পূর্বক উহাকে 
কটুক্তি ও ভৎসন। করিতে লাগিলেন, আর লোস্রীঘীৎ করিতে লাগিলেন, 
এবং সব্ধপ্রকীরে অপমান করিতে লাগলেন ৭ ম্তংকালীন এ কীজির 

সমভিব্যাহীরে এক পণ্ডিত ছিল; কীজী তাহাকে বলিলেন এস্থন্দরী কাঁ- 

মিনী কঙতবড় অসভ ইহা বলিয়া! আবার কহিতে লাগিলেন, আহামরি ? 

উহার গৌরবান্বিত যুগল ন্যুনের জুটি দর্শাইতেছে। পরে আরব্য 

ভাষাতে বলিতে লাগিলেন আমি উহার কমল করের আবাঁৎ ভাল 

বাসি ইহ। যেন কিসমিসের ন্যায় স্বমপ্নর, আহা। হে হথন্দরী ! ভোঁষার ও 
কোৌমল কর হইতে যদ্ধি মনদীত্ব মুখমণ্ডলে এক আঘাত প্রাইনাঁম, ইহাতে 

(বিবেচনা করিতাম যেন পহস্তে রুটি 'আহার করিতেছি, এতদ্বাক্য অবৰে 
ধললনা ছায়ান্র চিত্তে রাগ সম্বরণ করিলেন, ঠিক যেন ভূপালের বদ্ধ 
ফালিন কথোপকথন করেন যখন 9 শাস্তি করিবার অভি- 

লাবহয়। 
.. ষেমন অপন্ধ আশ্কুর ফল সকল ন প্রথমে অন্থল ধোধ হয় কিন্তু উহী-: 
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দিগের দুই এক দিবস রাখিলে মি হইয়া আইসে, এ কাজি" এইরূপ 

কহিয়া তাহার বিচারালষে প্রবেশ করিলেন । পরে কতফণুলি সম্বী- 

চারি ব্যক্তি যাহারা এ কাজির অধীনে কাধ্য করিতেন উহ্নাকে কহিলেন, 
হে বিচার পতি অন্থনতি হইলে তাহারা ভাহঠকে একটি বিষয় জ্ঞাত 

করেন, তথাঁচ ইহা বিবেচনায় অভব্যত প্রকাশ হইতে পারে; যেমন 
জ্বানীর] বলিয়ীছেন ধর্ম বিণয়ে তক্ককর] উচিত হয়ন1। মহৎ লোকের 

দোষের কথ! বর্ণণ। করা ভারি অপরাধ কিন্তু উৎকু্ বিবেচনাতে যাহ! 

ভাল হয় ভাহর ভৃত্যরা তবে প্রকৃত বিবেচনা করিয়াছেল কিন্তু তাঁহাকে 

ইহা! না জান্গানতে গুরুতর অনিষ্ট খটিবার সম্ভাবনা, অতঞব ইহ] 

প্রকাশ করা কর্তব্য? কারণ ইহা গোপন রাখিলে বিশ্বানঘাতকত! 

প্রকাশ হয়, এই হেতু সরলভাঁর বিধি সকল গ্রহণ কর! আবশ্যক হয়। 
হে বিচার পতি মহাশয় তুমি অবিধি অভিলাষ পরিত্যাগ কর, কেননা 

এক কাজির পদ্দ হয় অতিমহৎ অতঞ্ব পামীন্য এক প্বোষের ছারা 

ইহ] ভর কর। কর্তব্য হয়, নী । আপনিভ আপনার আকা-ক্ষিত করীর 

চবিত্র বিশেশ রূপে জ্ঞাত হইয়াছেন «বং জহর কখোঁপকথন শ্ররণ 

করিয়াছেন অতএব ষে স্ত্রীলৌক আপনার স্জম ভ্ করে সেকি কখন 

পরের সন্ত্রম রক্ষা করিতে ষত্র করিরা থাকে । ইহ! সর্বদাই ঘটিয়। 
খাকে যে শত অর্ধ বংসর যত করিয়া স্থৃখ্যাতি প্রাপ্ত হম তাহা একটি, 

সামাশ্য দৌবেতে ভরষ্ট হইয়াযায় | 
প্রকাজি তাহার সহকারি বন্ধুবর্গের উপদেশ সপ্রমাণ করিলেন, 

আর ভাহাদিগের তবুদ্ধিকে এবং সৌঙজন্যতাকে যথেষ্ট প্রশংসা করিতে 
লাগিলেন এবং কহিলেন, আমার পদরক্ষার বিষয়ে আমার অমাভ্যের! 

যে পরামর্শ দ্রিতেছেন, সম্পূর্ণ রূপে যথার্থ এবং উহাদিগের তন্ক সকলে, 

নিরুত্তর থাকিতে হয়, সত্য বিষয়ে স্্পরামর্শ দেওনে যদি বন্ধুত্ব ত্যাগ 

হয়, তবে সত্য কে ক্লিখ্যা অপবাদ দিতে হয়, তোমাদিগের যত ইচ্ছা 

তত আমাকে ভৎসনী এবং লাঞ্ছনাকর। কিন্ত তোমর! | কৃষণবর্ণ কাফ- 

রিকে কখন শ্থেতবর্ণ করিতে পারিবেন । এ্রকাছি এইরূপ বক্তৃত] 

করিয়া & রমণীর অন্থপন্ধীন করিতে লোক প্রেরণ করিলেন, যে প্র 

ললনণ এক্ষণে কি করিতে ছিল, পরে অনুসন্ধান করিয়ী। অধিকাংশ 

অর্থব্যয় করিতে লীগিলেন। যাহার নিকটে অর্থ থাকে ভাহার বাহু 



১৪২... বাঙ্গালা গোলেস্তা।, 

ও নবল থাকে, কিন্ত যে ব্যক্তির অর্থ না থাকে,এজগতে ভাহার বন্ধু ও 
০কেহু থাকেনা । যেকোন ব্যক্তি অর্থদর্শন করেন অমনি তাহার 
মস্তক স্বভাঁবত নত হয় । যেমন পরিমীণ দণ্ড লৌহ নির্টিত হইলে ও 
ভারীক্রীন্ত পক্ষ আগ্ননি নত হইয়। পড়ো 

সংক্ষেপেতে বর্ণণীকরি একদিবস নিশাকালে প্র কাজি অতি গে 
পূনে একটি সভাকরিক্না আমোদ করিতেছিলেন, এ দেশের থানার প্রধান 
কর্ম্মাধ্যক্ষ এই বৃত্তীত্ত জ্ঞাত হইলেন। থে এ কাজি তাহার নব পপ্রীয়ন্- 
মীর সহিত সমস্ত নিশ। স্রাপানে সখ ভোগ করিতেছেন, আর নিজ্রা- 

কালীন সঙ্গিত বার স্থৃথি হইবেন এমত আশ করিতেছেন, যে হেতু 
এঁ পর্যন্ত কুকুটের স্বাভাবিক সময়েতে ও রবকরেনীই এবং প্রেমিকের! 
পরস্পরের সহবাসে ও তৃপ্ত হয় নীই। যেমন চৌগং অর্থাৎ এণ্টাল 

ক্রীড়ীতে আবলুস্কায্যের দাঁও1 গজদস্ত নির্শিত্ত গৌলীতে শেভাযুভ্ত 
হয়, তেমনি একাঁজির নবপ্রিয়তমর গণ্ডস্থল তাহার চীচর কেশের 
সহিত শৌভ1 করিতেছিল ৷ এই সময়ে শত্রুর নয়ন নিদ্রাতে ও মুদিত 
ছিল, তখন এঁ কাজি স্বীয় ভৃত্যকে আদেশ করিলেন, হে ভূতা? তুমি 

সতর্ক হইয়া! চৌকিদিতে থাক, কি জানি পাছে কোন ছুর্ঘটন! আমার 

উপর ঘটে । যদবধি তুমি দেবাঁলয়ের ধ্বনীকাঁরকের প্রার্থণীর সময়ের 

, ধ্বনী ভাবণ নাকর, অথবা জগৎমান্য আতাবক নরপালের রাঁজ অট্রী- 
লিকার বহিদ্বার ছুইতে জয়ঢাকের শব্দ শ্রাবণ নাকর, তবধি আঁমীকে 
কোঁন সংবাদ দ্রিবার আবশ্যক নাই, অনভিজ্ঞ কুকুটের রবেতে প্রেমের 
তৃখে বঞ্চিত হইলে উন্মত্ত প্রকাশ হয়। 

ধকাঁজি যখন এরূপ আমোদ সাগরে মগ্ন ছিলেন, তখন তাহার 

একটি অনুচর এ গৃহে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, হে বিচার পতি । আর 

তুমি এরপ প্রকারে বপিয় আমোদ করিতেছ, ত্বরাত্র উঠ এবং যতদুর 
চলিয্ব। যাইতে পার ততদূর শীঘ্র গমন কর। কারণ তোমার বিপক্ষরা, 
বথার্থ বলিয়াছেন যে তাহারা ভোমার নিমিত্তে শক্রুতীর একটি ফাদ 

পাতিষাছেন। কিন্তু অত্রসময়ে এবিবাদাগির ফিনকী মাত্র আছে,এইবেজ।, 
সৎকর্নের ধারির ঘার! উহানির্বাণ কর, কারণ কল্য ইহাতে এমন ঘটনা 
ঘটিবে ঘে এই অগ্রি শিখ প্রজলিত হইয়া ভূমণ্ডল ব্যাপ্ত হইবে, এ 
কাজি ঈষৎ হাঁদ্য করিয়া নতশীর হইয়া বলিলেন ওরে ভৃত্য বাদ 



বাঙ্গাল! গোলেম্তা। ১৪৩ 

সিংহের থাষ! স্বীকারের উ উপর থাকে, তথায় কুন্ধুর আসিয়া! কি করিতে 

পারে। শু অন্ুচর কহিল ভবে তোমার ভূভোর দিকে বদন ফের! ও এবং 
করের পণ্চীৎভাগ বিপক্ষকে দংশন করিতে দাও |, 

কাঁজির বিপক্ষর! এ নিশিতে এই দৌরাত্বের সংবাদ মহারাজর 
নিকটে জানাইলেন এবং কহিলেন যে তীহার রাজামণ্যে এইরূপ 

অহিভাচার হইতেছে। আর এই বিষয় ধৃত করিবার অন্য তাহার অন্থু- 
মতি প্রীর্ণন। করেন ।& মহারাজ এতত্ শান্ত শীবণে উত্তরকরিলেন আমি 
বৌপ করি ধঈকাঞজজি এসময়ের একজন পুত মনুধা, অতএব তাহার 

দ্বার! এরূপ কাঁ্ধ্য হওয়! বিশ্বীধ জনক নয় | ইহাতে এই সম্ভব হয় যে 
তাহার বিপক্ষর উহাকে দোঁধী করনে কেবল কুমগ্্রণা করিতেছে | 

, অতএব এই বিষয়ে আমি কখনই বিশ্বাস করিবনা যে পধ্যন্ত ইহ] স্বয়ং 

ন!নিরীক্ষণ করি কারণ জ্ঞানার! ইহ! ঝহিয়াছেন। 

যথা :_-যে ব্যক্তি ক্রোধেতে ভ্রতরূপে অপীধারণ করেন, পরেতে 

ভিনি স্বীয় হস্ত চর্ধণ করিয়। শোক করিতে থাকেন। আমি শবণ 

করিলাম যে, এরদ্দিবসের ভোরের সময়েতে এ নরপাল তাহার প্রধান 

সভাষদগণ সমভিব্যাহাীরে এ কাজির শয়নগারে গিয়! উপস্থিত 

হইলেন , তথায় মহারাজও অবলোকন করিলেন, দীপ জলিভেছে, 

এবং কাজির নবপ্রিম্বতম] বসিয। আছেন, যথায় স্থরাপাত্র পতিত 

আছে এবং ভগ্ন কীচের বাসন পড়িয়। আছে। আর এ কাজি নি্রার 

বোরে অথব। নেশার মত্ততাতে অচৈতন্য হইয়া 'অছেন বোধ হয়, 

যেন জীবিত অবস্থাতে জ্ঞান হাবাইয়ীছেন, এ ভূপীল অনুগ্রহপূর্বক 
তাহ*কে জাগ্রত করিয়। বলিলেন, সুর্য উদয় হইয়াছে, গাত্রোথান 

কর। এ কাজি তাহাকে জানিতে পারিষ! প্রশ্ন করিলেন, কৌন দক 
হইতে সুখ্য উদ হইয়াছে, ভূপাল উত্তর দিলেন, পূর্ববিক হইতে 
কাঁজি বলিলেন জগদীস্থরের প্রশংসা হউক, তবে শোকের দ্বার 

এপর্যন্ত খোল। আছে” প্রা্টীন কথাম্গধারে ভগবানের ভৃত্য দিগের 

প্রতি শোকের ছার রুদ্ধ হবেনা, যে প্যস্ত প্রভাকরের উদয় পশ্চিম 
. ফিকে না হয়, ইহ! বায়! আবার কহিতে লাগিলেন, এক্ষণে আনি 

.. ঈশ্বরের নিকট ক্ষম। প্রার্থনা করি, এবং তাহার নিকটে প্রস্তিঙ্ঞ 

করি যে, আমি শোক করিব যে এই ছুই [বয়ে আমাকে পাপেতে 



১৪৪ বাঙ্গাল! গোলেস্ত। ৷ 

লইয়ীছে, একটি ছুর্ভাগ্য ও দ্বিতীয়টি অল্প বুদ্ধি, হে মহারাজ ! যদ্দি 
ভূমিধর আমি ইহার জন্য হই, আর আপনি যদি আমীকে না 
ধরেন, তাহাতে আমি বলিব যে, প্রতিহিংসা অপেক্ষ! ক্ষম। উৎকৃষ্ট । 

ঞঁ নরপাল বলিলেন তোনার শোকে এক্ষণে কিছু লভ্য হইতে 
গারে না, কারণ তুমি জান যে তুমি প্রীয় ম্ৃত্যুভোগ করিতেছ, 

তঙ্করের শোকেতে কি উত্তম ফল প্রাপ্ত হয়, যখন তাহার বন্ধন 

ছাঁড়াইবার ক্ষমত। নাই, অত এব বলি যখন দীর্ধাকীর লৌকে বৃন্ষের 
শীখ! হইতে ফল তুলিতে অশক্ত হয়, সে স্থলে খর্বাকৃত লোকে কি. 
উহণর শাখ। স্পর্শ করিতে পারে। অভধব হে কাকি তোমাকে বলি 

তুমি যখন এরূপ পাপেতে দৌবা হইক্বাছ, তখন তোমার পরিত্রাণের 
আশ! আর নাই, নরপতি এইরূপ কহিয়। রাজ্যের বিচারপতির 

অমাত্যগণকে আদেশ করিলেন, ইহার প্রতি দে€বারোপ করিয় 
পরীক্ষার . জন্য বিচারালয়ে ইহাকে নিযুক্ত কর। প্র কাজি তখন 
বলিলেন, মহারখঠজের রাজ মহিমীর অগ্রে আমার একটি নিবেদন 

আছেঃ নরপাল জিজ্ঞাসা, করিলেন, সেটী কি বল, কাজি বলিলেন, 

ধতকাল, আমি আপনার অস্থখের অধীনে পরিঅম করিব, অনুত্ভব 
করনাক যেআমি তোমার বস্ত্রের শেষভাগ ছাড়িয়া দিব। 

কীজি কহিতেছেন, হে মহারাঁজ। যর্দিচ এই অপরাধযাহ। আমি 

করিয়াছি, অক্ষমণীয় হয়? তত্রাচ তোমার দয়া হইতে কিছু আশা 
করিতেছি, ভূপীল রাগত হইরা। কহিলেন, তমি অডুত বিজ্রপ ও 
চতুরভার সহিত বাক্য কহিতেছ,_কিন্তু ইহ! জ্ঞানের বিপরীত বোথ- 
হয়, দেশের ব্যবস্থাতে আর তোমার জ্ঞীনেতে এবং সতবস্তৃতীতে 

বিচখরপতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইতে পার, কিন্তু আমার“ বোধে 
ইহ] সৎপরামর্শ হবে, যে তোমাকে দুর্গের উপরিভাগ হইতে মৃত্তি- 
কীতে নিক্ষেপ করুন্, ইহাতে অপরের পক্ষে প্রমাণ খাকিবে শী 
কাঁজি বলিলেন, হে পৃথিবীনাথ ! আমি তোমার পরিবারের মধ্যেতে 
দীর্ঘকাল পালন হইতেছি, অতএব এরূপ অপরাধের দণ্ডীজ্ঞা আমি 
একক কৈন ভোগ করিব, তমিমিত্ত আমি আপনাঁকে মিনতি করিতেছি, 

যে, তুমি আর কাহাকে শীঘ্র আমার সঙ্গ করিয়! দাও, এইজন্য 

যে প্রমাণের, ছা আমিও উপকার প্রাপ্ত হইতে পারি, মহারাজ 
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আছির' খপ রাঃ শবণ করিয়া হালিলেন, এবং, উর: জীবন, 
রক্ষা করিলেন: ৬বং উহার বিপক্ষগণকে বলিলেন, তোমরা সকলেই, 
"আপন আপন দৌষভারগ্রস্থ আছ, অতহঞব পরের দোষ: দেখিয়া নিন্দা 
কর না, কেননা যেব্যক্তি আপনার দোষ বুঝিতে পারে সে কখনও 
পরের দোষে দোষারোপ করে না । 

কোন স্থানে একরপিক এবং স্ুপ্রী ঘুব। পুরুষ ভি, তিশি। এক 

হন্দরী রমণীকে বিবাহ করিত্বাছিলেন, আমি তবণ করিলাম যে 
ভাহারা উভয়ে মহাসগরোপবে পৌভারোহুণ করা যাইতেছিলেন, 
হঠাৎ তাহারা উভয়ে একত্রেতে এক বুর্ণীয়মান বারিমধ্যে পতি 
হইলেন। এ শালিকেরা যখন এ যুব! পুরুষের নিকটে গিয়া উহার 

হস্ত ধারণ করিতে উদ্যত হুইলেন, এবং ধিনাশের ভয়ন্কর সীমা হইতে 
তাহাকে রক্ষা করিতে প্রবত্ত হইলেন, তখন ই ঘুষ পুক্কয উচ্চৈঃশ্বরে 
বলিলেন, এবং ইঙ্গীতের দ্বারা এ তরঙ্গের মধ্যে আপন প্রাণের 

খয়িতমাঁকে দেখাইতে লাগিলেন, এবং কহিতে লাগিলেন, হে পাশিক- 

গণ অগ্রে আমার প্রাণেশ্বরীর হস্ত গারণ কর, পশ্ঢাৎ আধমাকে পর 
এই বাক্যেতে সমুদয় লোক উহার যথেষ্ট প্রশংস! এবং অন্থরাগ 
করিতে লাগিলেন । শৰণ কর! হইয়াছে যখন এ যুধ!র আযুশেষ হয়, 
তখন তিনি কহিষ়ীছিলেন, যথা--ঘে দুরাত। বিপদ সমষে- আগুন 

প্রেয়পীকে বিশ্বত হত, তাহার নিকটে প্রেমের কাহিনী কখন শিক্ষা 
কর না। এইবূপ প্রকারে & উভয় যুবক যুবতী দগের আন্মশেষ 

হইল। 
অতএব বহ্ুদর্শী এবং বিজ্ঞ জ্ঞানীদিগের নিকটে প্রেসের রীতি 

নকল শবণ করিয়া শিক্ষা কর; যেমন বোপাদ নগব্রবাসীরী আরব্য- 

ভাষাতে প্রিক্ন হন, তেষনি প্রেমের ধারা এবং রীতি. সকলেত্তে 

মাঘিপ্রিয় হন, সে যাহ! হউক তুমি যে রমণীকে মনোনীত করিবে 
ভাহার প্রতি তোমার চিত্ত দুটরূপে স্থির বাঁখিবে, অপর. অঙ্গন 

অবলোকনে অন্ধ হইয়া থাকিবে 1 যদি এক্ষণে লয়ল। এবং যজহন 
জীবিত অবস্থাতে থাঁকিভেন, তাহারা! ৮০৮ এই ছি হইতে 
এই পপ্রেের ইতিহাস শিক্ষা করিতেন । কি 

| পঞ্চ অধ্যা্ সমাপ্ত । রে রঃ 



ষষ্ঠ অধ্যায়। 
শাসক 

প্রথম উপাখ্যান । 
দৌর্ধল্য ও বা্ধীক্য | 

 দ্ামান্ক নগরের এক দ্েবীলয় মধ্যে কতকগুলি পত্ডিতের সঙ্গে 

বাদধানুবাদেতে আমি প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম, হঠাৎ এক যুব! পুরুষ উহ 

বহিদ্বারে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, আপনাদিগের মধ্যে এমন কোন 
ব্যক্তি আছেন, যিনি পারস্যভাষ। লুঝিতে পারেন, তাহারা সকলেই 
আমাকে দেখাইয়। দিলেন, আমি তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলাম, বিষয়টি 

কি? তিনি উত্তর করিলেন, এক প্রাচীন লোক তাঁহার দেড়শতবৎসর 

যংক্রম হইয়াছে, মৃত্যু যন্ত্রণীতে আছেন, এবং পারস্য ভাষাতে ক্ষ 
মি তাহা আমরা বুঝিতে পারিনা, যদি আপনি অনুগ্রহ 
করিয়া! তথায় ষ্বাওয়ীীতে কিঞিৎ কষ্ট শ্বীার করেন, ভবে তুমি পারি- 
তোবিক প্রান্ত হইবে, বোধ হয় তিনি ঘানপত্র করিবার ইচ্ছ। করিতে- 
ছেন, ইহাতে আমি তাহার মন্তকের নিকটে খাইয়া যখন উপস্থিত 

হইলাম। ভন তিনি বলিলেন যে আমি আশ] করিতেছি যে, যত 
দিবল জীবত খাঁকিব ত্ুস্থশরীরে থাকি কিন্তু আমার মনকষ্ট হই- 
য়াছে, যে আমি 'নিশ্বীস নিঃক্ষেপ করিতে পারি না 1... হায় হায়! 

আমার গত সমব্েতে অতি অল্প আহার 'করিভাম, কিন্ত, ছিংসক 
লোকের! বিস্তর আহার করে বলিয়া জনরব করিতা। বানি, উহার 
কথার বাক্যার্থ আরব্য ভাষাতে এ. দামাস্কবাসীদিশকে বুঝাই | 
দিলাম, (তাহারা, বৃদ্ধের কথা, শুনিয়া! সকলেই চমৎকার হইল) যে 

এভ বৃদ্ধ বয়েসেভে তিনি সংসারিক কাঁধ্যের নিমিত্ত খেদ করিতেছেন ৷ 

তখন শামি তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলাম, যে তিনি কেমন অ চেন, 

বৃদ্ধ কহিলেন আমি কি বলিতে পারি আর বলিলেন হে জ্ঞানী 
তুমি কি অবলোকন করনাই, বে, প্রীব্যক্তি কত, য়া সহা করেন । 
বাহার বদন হইতে একটি মৃত উৎপাটন করে তবে এইটি বিবেচনাঁকর 



বাঙ্গাল! গোলেস্তা ৷ ১৪৭, 
ষেখন প্রশংসিত বপু হইতে প্রাণ ধাতু বিয়োগ নি ভ্ভগন. সে সম- 
রঃ তে কি অবস্থা। ঘটিবে । আমি বলিলাম হে বৃদ্ধ ।তোমার জ্ঞান হইতে 
স্বত্যু আশক্ক1 পরিত্যাগ কর, আর মৃত্যুর ত্রাসেতে তোমার দেহকে যেম. 
পরাভব করেন।। কারণ পণ্ডিতের! ইছা বর্ণণা করিয়াছেন যে,খদিও অন্য 
জীবজদ্থরা সবল থাকে, তত্রাচ ইহাতে অন্মদদির বিশ্বাপকর! অকর্তব্য ! 
মন্ধষ্যের পক্ষে যদিও পীড়া বড় ভয়ানক, তথা মিকট স্ৃত্যুর নিশ্চয় 
প্রমাণ নাই, অতএব যদি তুমি অনুমতি কর ক্ামি এক চিকৎসক 
আনিতে লোক প্রেরণ করি, তাহার উষধ সেবন দ্বারা তুমি আরগ্য 
হইতে পার! বুদ্ধ উত্তর করিলেন, হায় হায়! যে অক্টালিকার মূল নিম্ম ল. 
হইবার সম্ভাবন! তাহার উপরের গৃহ স্থশোন্ডিত করিলে ক ফল হইতে 
পারে। বৃদ্ধলোক পীড়ার যন্ত্রণান্জ খোলাখাপড়ার ন্যাষ ভগ্ন হইতে 
খাঁকেন, তদ্দঞ্টে বিজ্ঞচিকিৎসক ও করভাঁলি দিতে থাকেন! পীড়ার 

বন্ত্রণাতে পীড়িত বাক্তি বিলাপ কর্বিতেছেন,কিন্তু কাঁ্টপাঁঠুকা পরাইবখর 
জন্য তাহার গৃহিণী চরণতলে তৈল মদ্দন করিতে থাকেন য়খন জীবাস্বা 
ধ্বংশ হয় তখন কবজ ধারণ কিন্ব। ওঁধধ সেবন কোনকাধ্যের হয়না! 

দ্বিতীয় উপাখ্যান । 

'.. এক প্রাচীন লোক আপনার.কাহিনী আপনি বর্ণনা কারয়! ষলিভে- 
| ছিলেন, আমি যখন একবুব! রমণ্ণীকে বিবাহ করিয়াছিলাম, তখন গতি- 

দিন আমার শয়নাগারে পুষ্প দিশ্বীন্থশোভিত করিতাম, আর তাহার 
সঙ্গে বিরলে বপিতাম এবং আনার মন ও নয়ন কেবল তাহার উপর 

স্থির বাথিতাম, অনেক নিশিবিন! নিজ্রাতে বঞ্চন। করিভাম 1 সে প্রেয়- 

মীকে রসিক করিবার জন্য কত উপহাস ও নানা প্রকার রসিকতা করি- 
তাম; একরাত্রিতে আমি তাহাকে বলিলাম হে প্রেয়সী ! অদৃষ্ট তমার 
প্রতি প্রসন্ন হুইয়াছেন। যেহেতু তুমি এক বুদ্ধিমান প্রীগীনদ লে!ক্রে 

শংসর্গে মিদন করিয়াছ, জিনি জগৎ দর্শন করিয়াছেন এবং উত্তম অধম | 

স্কা ঠাঙ্টের নান্াপ্রকার কাধ্যেতে বধ আছেন, তিনি সভ্যস্ভার নীতি 

 শর্চল উত্তম রূপে জ্ঞাত আছেন, এবং বনধত্বের সকল কায. ডি গে 
আনেন তিনি হন প্রেমিক স্থৃভব্য দ্বুরসিক এবং সদ্আালাপী। 1. 

. . ভোযার দেহের উপার্দন করিতে আমি গত্যত্ত বন্ধ করি ইহাতে 



১৪৮. বাঙ্গালা গৌলেস্তা | 

তুমি যদি আমার প্রতি সব্যবহার না কর তাহাতে শামি রি হইবনা 
আর যদি তোত। ক্ষীর ন্যায় তোমার খাদ্য কেবল শ্বকর হয় তাহা 

যোগাইতে আমি বিশেষ চেটা করিব। অতএব বলি যুবা পুরুষেরা 
তি অসভ্য তুমি তীহার্দিগের সঙ্গে কখন সাক্ষাৎ করিবেন । বেনন! 

সাহারা অতিশর নির্সোধ একগু ঘাড় এবং ভর বুদ্ধিজীবি আর তাহার! 

আপনাদের পর্দ এমন পরিবর্তন করিয়া! খাকে যে, প্রতি নিশিতে এক 

এক নৃতন স্থানে শয়ন করে এবং প্রতি দিবস একক এক নূতন অন্তরঙ্গতা , 

জন করে, যুব। পুরুবের1 সতর্ক «বং পরী হইতে পাঁরে, কিন্তু তাহার! 

সর্ধদ৭ প্রেমাকক্ষিত থাকে, অপরের কাছে কৌন প্রকারে বিশ্বাসী 

হইতে পারেন।। তাহার বুলবুলী পক্ষীব্ন নার গৌলাপ বৃক্ষের ঝৌ- 

পেতে বসিয়। সঙ্গীত আলাপ করিতে থাকে, কিন্তু প্রাচীন লোকেরা 

জ্ঞানদেতে সময় বাত করেন এবং সৎব্যবহারে কালহরণ করেন; যুবা 

বয়েসেতে প্রীটীন লোকেদের ম্যায় বিজ্ঞ হয়না | আঁপনাঁর অপেন্দী 
এক উত্তম লৌকের অন্বেবন কর, কারণ তাহা ঘটিলে মে তোমাকে 
ভশগ্যবান বিবেচন! করিবে, কারণ আপনার ন্যায় একজনের সঙ্গে যদি 

তুমি খ!ক ধ্বিনাউন্নতিতে জীবন যাপন করিতে পারিবে । 
* শ্রী প্রাটীন বলিলেন যে এইরূপ ধারাতে আমি অধিক সময় বক্তা 
করিলাম এবং মনে মনে অনুভব করিলাম যে এললনার অশ্ুঃকরণকে 
জয় করিয়াছি, কিন্ত তখন হঠখৎ ভিনি অস্তঃকরণের আদি স্থান হইতে 

একটি শীতল নিঃশ্বাদ নির্গত করিলেন এরং কহিলেন আপনার এই 
সকল উৎকৃষ্ট বাক্য যাহ! আপনি এক্ষণে বক্তৃতা করিলেন, মদ্বীয় জ্ঞান 
নিমিত্তে ইহার তার ধারণ করিতে পারেনা, সে যাহাহস্টক আমি একটি 
লোক আমীর ধাত্রীর নিকট ভাবণ করিয়াছি যে যদি তুমি একমুবতির 

পাশ্থেদেশ তীর ছার বিদীর্ণ কর তাহাতে তিনি এত অধিক মন্ত্র 
ভোগ করিবেনন1, যত যন্ত্র! প্রাচীনের সহবাঁসে ভোগ করিবেন।, এ 

প্রাচীন ব্যক্তি ক্রমাগত বলিতে লাগিলেন যে উহার এঁক্য কর! অসাধ্য 
হইয়া উঠিল এবং পরেতে -আমাদিগের পরম্পরের ভিন্তা, হইয়াগেল 

পর্বে উত্তস সময়ের দেশের ব্যবস্থার দ্বারা, এই আজ্ঞা হইল যে বআম্মকে 
তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন। তখন এস্ত্রীলোক একটি কুস্বাভাবিক 
| ছুঃশীল, এবং ধন্য দশ গ্রন্থ এক যুর। পুরুলকে: ধিবাহ করিলেন |ঘতওষ 
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ব্রিজ, সহিত কঠভোগের হন্ত্রণ তিনি অনায়াসে সহা করিতে লাগি- | 
লেন।সে যাহাহউক তিনি আপনার ভাগ্যের নিমিত্ত পুনঃ২ধন্যবার দিতে 
লাগিলেন, এবং বলিলেন জগদীশ্বরের প্রশংসা হউক যে আঁমি অতি 
অধম যন্ত্রণ। হইতে পরিত্রাণ পাইয়ছি, এবং নিত্যন্থথ উপার্জন করি- 
যাছি। আর নবস্বামীকে বলিলেন হে প্রাণন'থ তুমি অতি স্ুত্্ী হও 
অতএব তোমার সকল অহিতাচার এবং কুম্বভাব তোমার উৎকৃষ্ট আঁ-. 
কারের দ্বার! অন্তর রাখিব। আর অপরের সঙ্গে ত্বর্গ বাস করা 
অপেক্ষা তোমার সঙ্গে নরকেতে দগ্ধ হওয়া উৎকৃষ্ট, কেননা এককুৎসিত1 
রমণীর কর হইতে গোলাপ পুষ্পের সৌরভ লওয়| অপেক্ষা সুন্দরী 
কাঁমিনীর মুখের পলাণ্ড আদ্রাণ অধিক সৌরভঘুক্ত বৌধ হয় 1 | 

তৃতীয় উপাখ্যান । 

ডাঁখরব্যাকর ভূপালের রাঁজত্যর মধ্যে আমি এক অতি বড় ধনাঢ্য 
প্রাচীন লোকের আলয়ে নিমন্ত্রণ উপলক্ষে গিয়াছিলাম, সেই প্রাচীন 
ব্যক্তির একটা সর্ব সুন্দর পুত্রদ্ধিল 1 ধরনিশিতে ভিনি বলিতে লাঁগি- 
লেন যে আমার সমস্ত জীবনের মধ্যে এই পুত্র বিনা! আর সত্তা সম্ততি. 

নাই, ইহাত্ব বনুকণ্ঠে প্রাপ্ত হইয়াছি, কারণ এই স্থানের নিকটে একটি 
পবিত্র বৃক্ষ আছে, যাহার নিকটে দেশস্থ লোকের' স্বীয় শ্বীয় অভিষ্ব 
সিদ্ধযার্থে সর্ব] গতায়ীত করেন। ইহ! ঘবলোকনে আমি ও অনেক 
নিশি এই বৃক্ষতলে শয্বন করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলাম । 
তাহাতে কৃপাবান ভগবান্ মৎগ্রতি সদয় হইয়া এই তনয়টিকে ধান 
করিয়াছেন। পরে আমি তীবণ করিলাম যে এ সম্তানটি অতি ৃুত্বরে পু 
তাহার বন্ধুগণের নিকটে এই বলিতেছিল, যার এই পবিত্র বৃক্ষ আছে 

তাহা আমি জানিতে পারিলে কতই না স্কুখি হইব, কারণ আমার 
পিতার মৃত্যুর নিমিধ আমি বৃক্ষের তলে ঈশ্বরের কাছে, ্ রার্থন। 
করিব, প্ প্রিতা তাহার সম্ভানের এরূপ কথাতে অধিক আমোদ করিতে 

লাগিলেন ৬, পু তাহার জনকের জীর্ণ বস্থাকে অবজ্ঞা কারি 
ছিঃলন।, . 

. "অতএম বলি অনেক বখসর ? গতহবার পর, যি রা তোমার শির 
(কবরস্থান ঘর্শন কর, ভাতে তোশীর পিভামাতাকে কিরূপ প্রকার 
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সেবা দেখান উচিত হয, ফ্দার তুমিও তোমার ত্র পরে 
তোমার পুর হইতে মেইরূপ সেবাভতি প্রাপ্ত হার আশা করিতে 
পার। | | 

একবার যৌবনাবস্থার সামর্থতে আমি দীর্ঘকাল ভ্রমণ করিয়াছিলাম 
এবং নিশাকাঁলেতে অত্যত্ত ক্লান্ত হইয়া এক পর্বতের নিকটে শয়ন 
করিয়া! থাকিলাম একটি ছুর্ধল প্রীচীন লৌক সড়াই হইতে আসিয়া 
আমাকে বলিলেন, কেন তুমি এখীনে নিভ্রীযাইতেছ, এস্ান আরা- 
মের নিনিত্ত নয়। আমি তাহাকে বলিলাম আমি কি প্রকারে এনস্থান 
হইতে গমন করিতে পাঁরি, আমার চলিবার সামর্থ নাই, তিনি উত্তর 
করিলেন তুমি কি শ্লীবণ কর নাই, ইহাতে কথিত আছে যে ধীরে ধীরে 
গমন কি খঞ্জের ন্যায় চলন ত্রত গমন অপেক্ষ] উৎকৃষ্ট । 

হায় হায় ! যুবারা তোমাদিগের ভঘণের শেষ দ্িবদে পৌছাইতে 
ষদি অভিলাষ কর ব্যাস্ত হইওন1, আমার উপদেশেতে মনোযোগদাীও 
এবং ধৈর্যাতী শিক্ষার, কারণ এই আশরব দেশীয় ঘোঁটক হাদ্ব ছুইঘণ্টা 
পরাস্ত ভ্রতরূপে গমন করিতে পারে, তাহার পর দুর্বল হইয়া পড়ে, কিন্ত 
দুর্বল উদ দিবানিশি ভ্রমণ করিয়াও গমনে 'সক্ত হয়না । : 

০07 পঞ্চম উপাখ্যান । 

. এক সতর্ক মনৌহর এবং আমোকি যুরা পুকষ অতি হথধীর অল্ম- 
দাদির আমোদি সভার সভ্য ছিলেন, চিত্ত! কোনরকমে তাহীর অস্তঃ- 
করণে প্রবেশ করে নাই, পরিহীসেও কখনই নীরব থাঁকিতেন না, 
তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে অধিক সময় বায় হইত যদি আমার কোন 
ঘটপায় প্রতিবন্ধক না হইত। পরেতে আমি যখন স্ত্রীও সস্ভানসন্তুতি, 
সমভিব্যাহীরে তাহাকে দেখিলাম, তাহার অবয়ব আর সেরূপ মাই, 
তাহার আমোদ লফল «কেবারে নিবৃত্ত হইয়াছে, এবং আকৃতি ও 
বিকৃতি হইয়াছে, আমি তাহাকে জিজ্ঞাস! করিলাম, ইহার কারণ, 

কিংতিনি উত্তর করিলেন, আমার সন্তান সন্ততি হওয়াতে আমি বাল্য 

ক্রীড়া একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছি! অতএব বলি যখন তুমি প্রাচীন 
হবে, ুবাকালের পরিহাস ক্রীড়া এবং বিজ্রপ পরিত্যাগ : কর, 
বুদ্ধাবস্থাতে যুবাকালের উজ্জবলতার.. নিমিত্ত গ্ধাশ1 করন কারণ, 
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রঃ সময় আর তোমার অভিপ্রায়েতে বরা ও শ্রভাগমন করিবে না, 
তাহার প্রমীণ দেখ যখন শস্যর বৃক্ষ সকল: অপরিপন্ক থাকে তখন 
বাজুর দ্বার তরক্দ বোধ হইতে থাঁকে, কিন্তু ইহা পরিপক্ক হইলে তাহার 
আর তরঙ্গ উঠেন । অতএব যুবাকালের সময় এক্ষণে বহিভৃণত হইয়া 
গিয়াছে, স্ৃতরাং সেই কালের আমৌদও শিয়াছে। হায় হায় গ্ঁ 
সকল সময়ে অন্তঃকরণকে সব্ধ্দীই প্রফুজ করিত, তাহার প্রমাণ বেখ,. 
যথা,_-যেমন বলবান সিংহ থাবার সামর্থ খোয়াইলে বৃদ্ধ চিতাবাঘের 
ন্যায় হয়, আমিও তেমনি বৃদ্ধ হইয়া একটুকু পনিরের জন্য কলহ 
করিয়া থাকি। | 
ইহার উদ্দাহরণ একটি প্রাচীন স্ত্রীলোক কলপের দ্বারা তাহার 
মস্তকের শ্বেতবর্ণ কেশকে কৃষ্ণবর্ণ করিতেছিলেন, আমি তাহাকে 
কহিলাম, অগে! আমার বদ্ধমাতা।! তোমার শ্বেতবর্ণ কেশকে কৃ্বর্ণ- 
করিয়াছ, কিন্তু তোমার কু আন্কতিটিকে সৌজা করিতে পারলে 
নাই | 

| ষষ্ঠ উপাখ্যান । 

_শকদ্দিবস আমি যুবাকীলের অজ্ঞানতীতে আমার গর্ভধারিণীকে 
কটুক্তি করিলাম, তাহাঁতে তিনি আস্তিক বিরক্ত হইর়! গৃহের 
কোণেতে গিয়া বমসিলেন, এবং রোদন করিতে করিতে বলিলেন। 

“হে পুত্র! তোমার বাল্যাবস্থাতে আমাকে যে ক্দিয়াছিলে, তাহা, 
কি তুমি বিস্থৃত হইয়া গিয়াছ.? যে এক্ষণে তুমি এরপ নির্দয়তা, ব্যব-. 
হার আমার প্রতি করিতেছ, আহা] এ বিষয়ে একটি প্রাচীন্া- 
স্ত্রীলোক তাঁহার তনয়ের প্রতি কি উত্তমবচন বলিয়াছিলেন, বখন 

তিনি তাহার তনয়কে দেখিলেন যে, এক হস্তীর ন্যায় সামর্থ পাইয়া 

এক ব্যাপ্রকে জয় করিতে পারগ হইয়ীছেন। হে পুত্র! বদ্দ তুমি 
তোমার বাল্যাবস্থার সময় স্মরণ করিতে, যখন তুমি দিরাজ্ী হই 
আযার ক্রোড়ে শয়ন করিয়। থাকিতে, তাহ! হইলে আমার, প্রতি 
এরূপ অলৎব্যবহার কখনই করিতে ন1। এক্ষণে আমি একটি প্রাচীনা 
ৃ টীোলোক, হইয়াছিঃ এবং তুমি এক সিংহের নায় বলবান হই! ছি 

অতএব আর কি তোমার বাল্যাবস্থার- ক বরণ হবে। ই, 
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বি লু উপাখ্যান বা 

রক কধনী কপণের একটি সন্তান অতিশয় সীডিত হইয়াছিল, তাহার 
নাকের! তাহাকে বলিলেন এ বিষয়ে দৈবকর্পা করা আবশ্যক হয়। 
তুমি ধর্মপুস্তক কোরাঁণগ্রস্থ প্রথমাবধি শেষ পথ্যগ্ত পাঠ করাও নচেৎ 
কোন দেবালয়ে বলি উৎসর্গ করাইবন। বলিধান করাও, যাহাতে 
পরম দয়াজু পরমেশ্বর এ তনয়টিকে স্ুন্থ করিতে পারেন । প্র কৃপণ 
ক্ষণেককাঁল বিবেচনীর পরে কহিলেন, ধর্্মপুত্তক কোরাগগ্রস্থ পাঠ 
করাই উৎকৃ্ঠ। কেমন, ইহ! উপস্থিত আছে আর বলিদ্ানের 
পশ্ত পাল অন্নেক অন্তরে আছে; অধার্ট্িক লোক ইহ। শ্রবণ করিয়া 
কহিলেন তিনি যে কোরাণগ্রস্থ অধ্যায়ন করিতে মনোনীত করিলেন 
কারণ ইহার কথাগুলি তাহার জিহ্বার অগ্রভাগে আছে, এফং বলি: 
ক্র করিবার অর্থ তাহার অস্তঃকরণের ভিতরে আছে, হায় হাক! 
ধর্্কর্দের ক্রিয্ীপকল যদি ভিক্ষীর ছারা হইত তাহা হইলে ধর্দ্মাকর্দ্ 
গর্দভের ন্যায় কর্দমে পতিত হইত, কিন্তু যদ্দি কোরাণগ্রস্থের প্রথম 

অধ্যায় কেবল প্রয়োজন হইত, লোকের! ইহা অনায়ানে শতবার 
পাঠ করিতে পারিত | 

০ আম উপাধ্যান। 

লোকেরা একটি স্্রীবিষ্বোগী প্রাচীন নুষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 
কেন তিনি বিবাহ করেন নং, তিনি উত্তর করিলেন, আমি বৃদ্ধী. রম- 
দীকে গ্রাহ্য করি না. প্র লোকের! বলিল ভোমারত বিষয় আছে, 
কেন এক বুবারমঞ্থীকে বিবাহ করনা, বৃদ্ধ প্রত্যুত্তর করিলেন যে, 
আমি এক প্রাচীন মনা যখন আমি বৃদ্ধ! রমণীতে সস্তোষ হইলেম না 
'তখন অমি কি প্রকারে আশা কাঁ়তে পারি যে এক ছা কামিনী 
ও আমাতে রত হবে: .. চক 

আমি অবশ করিয়াছি, যাহ দীর্ঘকাল, গত. হয নাই, এক: রা এ 
ঞর ট ন্ মন্থষয তাহার হতরুদ্ধি হওয়াতে বিবাহ করিতে ইচ্ছা করিলেন, 
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ধ এক সপ কুঘারীকে বিবাহ কারবার উদৃষোগ করিতে 
চন তাহার নাম ছিল রত, যেরমণী রত্বের মকুটের নায় 
মানব দৃর্টি হইতে লুক্ধাইভ থাকে, গরে অতান্ত সমারোহপূর্ধক এই 
বিবাহ সম্পূর্ণ হইল। কিছুকাল পরে প্র বৃদ্ধ ভাহার অমাভ্যগণ্রে 
নিকটে প্রত্ত্রীর বিষয়ে অভিযোগ আর্ত করিলেন, এবং পুশ 
করিতে লাগিলেন যে, এ নির্সোধ বালিকা তাহার অপর পরিবারকে, 
অপমান ১ নি ৰূপ দন! এবং চা এ কলের মধ্যে € নি 

রা অগ্রে ক হইল, £বং বিচারপতি কাজী হী 
সকল বিষয় নিষ্পত্ত করেন তথন সাছ্ছি বলিলেন হেবিচার পতি! 

এ বাঁলিকাঁকে দৌঁধী কর! উচিত হয় না, বরং বৃদ্ধকে দোষী কর! যাইভে 

পারে, কারণ তাহার কম্পান্বিত হত্তদঘ্বার। কি প্রকারে এ রতুকে ছিদ্র 

করিতে পারে? 

ষঃ অধ্যায় সমাপ্তঃ। 

সপ্ত অধ্যার। 

াশাশাক্টিকসিটিী 

পথম উপাখ্যান । 

বিদ্যার মোহিনী শক্তি | 

কেন এক রাঁজমদতরীর একটি নির্দোধ সন্তান ছিল, যাহাকে ভিন 

এক পর্তিভের নিকট প্রেরণ করিলেন। তাহার বাসন! এই বে, 

স্তিনি ভাহাকে উত্তমরূপ বিদ্যা শিক্ষা দেন; আরও আশা করেন 

যে, তীহার উপদ্দেশে উহার উন্নতি হইতে পারে। কিন্তু তাহার, 

বিদ্যাশিক্ষায় কোন ফল দার্শলনা দেখিয়া শিক্ষক মহাশয়. লইয়া 

উহার জনকের নিকট একটি লৌক প্রেরণ করিলেন। ধিনি গ্রী রাঁজ- 

মন্ত্রীকে কহিলেন, হে মন্ত্রিন! তদীক় ভনয্বের কিছুমাত্র বুদ্ধি নাই, 

ইহীকে পাঠ দেওয়াতে শিফককে প্রায় ইম্ত্ত করিয়াছে ।, যি 

স্বভাবে: সাধ্য দ্বান, করিত, ভবে উহার মনে উপবেশও ক্বেশ 

০৫ 
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করিত। তাহার প্রমীণ এই কৰধ্যলৌহকে পরিষ্কার করিলে কখনই 
ত।ল হয়ন]। সপ্তসিদ্ধুমধ্যে .এক সারমেয়কে ধৌত করিয়া দিলেও ৷ 
তাহার দেহ আদ্র থাকিতে থাকিতে আবার অপরিষ্কার হইবে। মক্কা- 
তীর্ঘতে যদি প্রভ্ ইযুখিষ্টকে এক গর্দভে লইর যাব, তাহার প্রত্যা, 

গমনে সে গর্দভই থ!তে। 
দ্বিতীয় উপাখ্যান । 

একজন বিদ্য'ন তাহার পুপ্রগণকে এইবপপ্রকার উপদেশ দিয়া- 

ছিলেম। হে আমার প্রিয় সন্তানের| জ্ঞান উপাঞ্জন কর, কারণ সীং- 
পাতিক খন ধ কাধ্যে বিশ্বাস করিও ন1? তোমাদিগের ত্বদেশ হইতে 
পদের ব্যবহার কোন কাধ্যের হইবে না, এবং বিদেশভ্রমণে অর্থ নষ্ট 

কিম্বা বিপদ খটিতে পারে । কারণ হয়ত তস্করে সর্ধন্য অপহরণ করিয়া 
পলায়ন করিবে, অথব। ধনাধীকারক ক্রমে ক্রমে ইহ! ক্ষয় করিৰে। 

কিন্তু বিদ্যা চিরস্থাধী অর্থ, ইহীর প্রমীণ দেখ, যদি এক বিদ্যান 

ধনবান ন| হয়েন, তথায় তীহার চিন্তার প্রয়োজন হয় ন। কারণ 
বিদ্যা মহাধন, এক পণ্ডিত ব্যক্তি যথখাতথ। গমন করিয়া সমাঁদরই 

প্রাপ্ত হন, এবং যথাতথ| সর্বশ্রেষ্ঠ আসনে উপবেশন করেন, সে 
সময়ে বুখখলোৌক কেবল কট পায়, আর অতি কণ্ঠে আহার করিয়। 

দুঃখের সহিত মুদ্ধ করে। আর যদিও দৈবাৎ স্বথভোগ করে, তা- 
হাতেও আস্তিক ছুঃখভোগ করিয়া বিদ্যানকে মান্য করিতে বাধিত 

হয়, যে ব্যক্তি বিদ্যাতে ব্যবহাঞ্জিত হয়, সে কখন দুরের: অসভ্যতা! 
সহ্য করিতে পারেন] । 

ঘামাসক্ক নগরে একবার রাজ উপদ্রব ঘটিয়াছিল, তাহাতে অনে. 

কেই স্বীস্ব ত্বীয় বাসস্থান ত্যাগ করিয়া পলারনন করয়াছিল। তখন 
এক কৃষকের পণ্ডিত সন্তানের! এ দেশের মন্ত্রী হইলেন? তখন এ 

রাজর পীবেক মীর মুর্খপুত্রেরা ই. দেশে দরিত্র হইয়া, ভিক্ষা 
মাঙ্গিতে লাগিলেন, যদি তুমি তোমার টপতৃকবিষয়ে উত্তরাধিকারি 
হইতে চাহ, পিত। হইতে জ্ঞান উপাঞ্জন কর, কারণ পিভার দঞ্চিতধন 
দশ দিবলে ব্যায় হইয়। খাইতে পারে, কিছ জান ধন চ্রিকান 
থাকে । 
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সিরা তৃতীয় উপাখ্যান। 
_ একপণ্ডতিত ব্যক্তি এক রাজকুমীরকে বিদ্যাশিক্ষা! দিবার জগ্য 
সাহাকে নির্দয় রূপে গ্রহীর করিতেন। এঁধালক এরূপ মিগ্াছ সঙ্থা 

করণে অপারক হইয়া পিতার নিকট নিষেদন করিলে ন এবং বিব্ 
হইয়া প্রহারের চিকি সকল দেখাইলেন! ইহাতে তাঁহার পিতার অস্তঃ- 
করণ দুঃখীত হওয়ায় উক্ত শিক্ষককে ডাকাইয়া! আনিলেন ও বলিলেন, 
হে শিক্ষক! আমার পুত্রের প্রতি তুমি যে রূপ নির্দয় ব্যবছার করি- 

ঝ্বাছ, এরূপ ব্যবহার আমার প্রজাগণের সন্তানদিগের প্রতি করন! 
যেন, ইহার কারণ কি এশিক্ষক উত্তর করিলেন হে মহারাজ !জীবকরুণ, 

' সাধারণ মানব জাতিতে উপযুক্ত কথা কহিয়। আমোদজনক ধারীম্র যত 

আনন্দ প্রকাশ করেন, কিন্তু ভূপালের সেই বিষয়ে অধিক আনদ্দ অন্ু- 
ভব করেন। যে কিছু তাহারা বলেন অথবা করেন সকলেই তাহ 
নিশ্চম্ব বোধ করেন। কিন্তুসে সমনে সাধারণ লোকের কথা! এবং 

কাধ্য এভ অধিক ফল গ্রীপ্ত হয়না; যেমন বাঁজাদিগের হইয়া থাকে। 

যদি একজন উদ্দাসীন সন্নাসী একশন অন্যায় কাঁধ্যকরেন, উহার সঙ্গিরা 
তাঁহার একটি দোষ ও ধুরনন!, কিন্ত রাজ। যর্দি একটি অন্যায় কার্ধ্য 
করেন, ভাহ। তৎক্ষণাৎ রাজ্যে রাজ্যে রাষ্ট হইয়! পড়ে, অতএব যুবরাজ 
দিগের ভাল রীতি নীতি শিক্ষা দেওনে ইভর লোক অপেক্ষা অধিক 

ক্লেশ এবং পরিশম করিতে ছন্ব। 

যে ব্যক্তি বাশ্যাবন্থাতে উত্তম বীতি নীতি শিক্ষা নাকরেন, দেকখন 

যৌবনাবস্থাতে কোন গুণে পীরেননা ! কাঁচ বৃক্ষশাখা ইচ্ছানুসূরে 
বত্র করিতে পারে, কিন্তু ইহীশুষ্ক হইলে কখনই অনল বিনা পোজ 
হইবে মা? আর যথার্থ শুক্ককাঁ্টের বক্রতা কখনই সৌজ| করিতে গীরি- 
বেন, কিন্ধ কোমল বৃক্ষের শীখাকে অনায়াসে সৌঁজীকরিতে পারিবে । 
শিক্ষকের হিতোপবেশ মহারাজ মনোনীত করিলেন এবং শিক্ষক যে 
রীতি নীতির বিষয়ে ব্তৃত! করিলেন, ইহা অবণে মহারাজ সন্ধঃ হইয়া 
উহাকে ঞক উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ দীন করিলেন এবং বিবিধ প্রকারে উহাকে - 

সাহায্য [করিতে লাগিলেন | 

চতুর্থ উপাখ্যান । |] 
আফি কা দেশেতে আমি একটি বিদ্যালয়ের শিক্ষককে মিরা 
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যাহার কদ্ধাকার আকার এবং কর্কশ দদীরিল? তিনি গার আদ 
ভীরু এবং রাগিছিলেন, তাহীর দর্শনে নুসলমান মাত্রেই অস্থৃখি হইতেন । 
এবং তাহার কোরাণ গ্রন্থ অধ্যাম্বনে মনুষ্যগণের অন্তঃকরণ সকল 

বিরক্ত হইয়া! উদ্মত্তের নায় হইত। কতকগুলি স্ুশ্রীবীলক ও সুন্দরী 
কুমারীগণ বিধ্যাশিক্ষার্থে তাহার অহিতাচারি বাহুর মধ্যে অবিনছিল। 
এছাত্রগণের মধ্যে তাহার সন্ম;খে হাপ্য পরিহাস করিবার অথবা কথা 

কহিবার সাহস ছিলনা» কারণ তিনি বালক বলিকাগণের গওস্থছলে 

অতিশর প্রহার করিতেন এবং দুষ্ট ছাত্র গণের পধঘয় বন্ধন করিয়! 
রাখিতেন। সংক্ষেপ বর্ণনা করি যে, প্র শিক্ষকের চরিত্রের কিয়ৎ অংশ 

প্রকাশ হওয়ায় দেশম্ছ লোকের! তাহাকে প্রহার করিয়। বহিষ্কৃত করি- 
স্বাদিল এবং প্রবিদ্যালয় একটি ধার্টিক নখ নঅ এবং ধৈষ্যশীল ব্যক্তিকে 
নিযুক্ত করিলেন 1 তিনি এমনি ধীর ছিলেন ধে, একটী কথাও কাহাকে 
কহিতেনন| যদ্ধি তাঁহাকে অত্যন্ত অনুরোধ ও কর! রে | আর ছাত্র 
গণের মধ্যে কাহার উপর কোন হানি হইলে ও কিছুই বলিতেনন1 | এ 
ছাত্রগণের অভিপ্রায়ে পুর্দের শিক্ষকের অতিশয় আশঙ্কা ছিল। এ নু 

তন শিক্ষকের ধীর শ্বভাব দেখিয়া ভাহার পরশ্পরে দুদখন্ত হই! 

উঠিল। ছাত্রগণের। তাহার নত ত্বভাবের উপর বিশ্বীস করিয়া তাহা- 

শিগের অধ্যয়নের বিষয়ে অমনোযোগী হইলেন, আর ক্রীড়াতে অধি- 
কাংশ সময় বুখাব্যয় করিতে লাগিলেন এবং তাহাদের লেখাপড়ী স 

মাপ্ত নাকরিক্র! লিখিবার মেজছাঁরা পরম্পরের মন্তকেতে আবাৎ করিতে 

লাগিলেশ। এরশিক্ষক ও তাহাদ্দিগের উপদেশ দেওয়াতে সম্মত হই- 
লেনন1, ছাত্রের ভেকের ন্যয় লক্ষ ক্রীড়। করিয়। বেড়াইতে লার্গি- 

লেন। একপক্ষ পরে এ দেবালয়ের বহিত্বারের নিকট দিম্না আমি 
গ্রমন করিতে ছিলাম হঠাৎ সেই পূর্বের শিক্ষককে দেখিলাম, যাহাঁকে 
ইদদেশস্থ লোকেরা ট দিয়া পুনরায় তাহার পূর্ব পদ্দে দিত করি- 
রাছেন 

তদট্ে ষথার্থ আমি চিন্তিত হান এবং পরমেশ্বরের নিকট এই ্রঘন 
কারিয়া বলিলাম, আবার কেন এই দেশের অধিবাঁসির! এ ্বর্গীর. মৃতের 
পরিবর্তে দ্বিতীয় বার ঁ কদাকার শয়তানকে, নিধুক্ত করিলে ক তথাস্ 

একটি প্রাচীন বহদর্শালোক. আমার কথাটি. শ্রবণ, করিয়া হালিয়। 
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বলিলেন, আপনি কিজ্ঞাত নহেন যে, এক নরপাল তাহার ভনম্বকে 

বিদ্যালয়ে প্রেরণ করিয়াছিলেন এবং একটি রজত নির্টিত লিখিবার 
মেজ ও এসজে দিয়াছিলেন। এ মেজের উপরিভাগে কাঞ্চনে, অক্ষরে 
এই লেখাছিল যথ'! “শিক্ষকের নিদ্ধম্ব বাবহার পিতার আদর অপেকষ! 
উৎকৃষ্ট। 

এক ধাঁর্ট্টিক লোকের পুত্র তাহার খুল্লতাতের দান পত্রের ছারা 

অধিক ধনের উত্তরাধিকারী হইলেন | তদ্বারা অত্যন্ত অপব্যায় এবং 

এমৎ হানিদনক লম্পট হইলেন যে, অভিদোষ জনক পাপ কর্ম ব্যভীভ 

অর কিছুই করিভেননা। তথাত্ব এমন কোন মাদক দ্রব্য ছিলনা যে, 

তিন্দি তাহার আস্বাদন লননাই। ইহাতে এই বলিয়া একবার আমি 
ভাহাকে উপদেশ দিলাম । হে আমার পুত্র? অর্থভ্রতগামি শ্রুতের 
ন্যায় হর এবং আমোদ একজাতাবন্ত্রের ন্যায় ঘুরিভে ধাকে। অতএব 

যাহীর কিছু নিশ্চয় আয় থাকে তাহার ব্যয় করা শোৌভাপায়। 

পঞ্চম উপাখ্যান । 

হেযুব! পুরুষ ঘখন তোমার কোন শিশ্চয় আর নাই, তখন তোমার 

ব্যয়েতে পরিমিতূ হওয় কর্তব্য, কীরণ এই বিষয়ে নাবিক্দিগের একটি 

সঙ্গত আছে তাহার অর্থ ই * পর্বতে।পরি বরিষার বারি যদি পতন, 

হয়, তবে বৎসরের মধ্যে এইটাইগ্রিশ নদীর জল শুষ্ক হইয়া কেবল 

বানুকা রাশি শয্যার ন্যায় হয়। অতখবজ্ঞান এবং ধর্ম ব্যবহার কর 
ও কুকর্ম পরিত্যাগ কর, কারণ যখন তোমার সমুদয় অর্থ ব্যয় হইয়া : 

যাবে, তখন তুমি অতিশয় দুঃখভোগ করিবে, ইহাতে আপনি অতিশয়. 

লজ্জা পাইবে। এ ঘুবা পুরুষ সঙ্গীত শ্রাবণে এবং মদ্দিরাপানে অতিশয় 

ব্রত হইয়াছেন, তৃতরাং আমার পরীমর্শ গ্রাহ্য করিলেন নাঃকিনতু 

আমার কথায় বিপরীত উত্তর করিলেন। যথা! ভবিষ্যতের মন্দঘটনার 

আশঙ্কায় উপস্থিত আমোদ পরিত্যাগ করা ধবিদিগের জ্ঞানের বীপরিত 

হয়! যাহাধিগের অর্থ থাকে তাহার কেন ্বগ্রিম চিন্তার দ্বারা ছঃখ 

ভোগ করিবে ? অতএব যাও এবং আমোদে রত হও |. হায় হায়... 

অন্য আমার অত্তরঃকরণে বন্ধুকে মোহিত করিতেছে, কল্য কি ঘটাষে 
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এ আশঙ্কায় আমাদিগের অতৃখি হওয়। উচিত হয়ম।। আর এক্ষণে ইহ 
আমার প্রতি কি প্রকারে হইতে পারে, যেব্যক্তি সরলতার উচ্চস্থা- 
নেতে স্থিতি হয় এবং দান শীলতার সহিত বন্ধুত্ব করে, অতএব ঘামার 
বদ্ান্যতার সৌরভে দেশপরিব্যাপ্ত হইয়াছে ও সাধারণের কখোপক- 

খনের এই প্রসঙ্গ হইয়াছে । 
অতএব বলিতেছি যখন এক মনুষ্য বদীন্যত। ও দান শীলতার দ্বারা 

সম্ভ্রম ব! স্ৃখ্যান্তি উপাঞ্জন করে,সে কখন অর্থের তোড়া আবদ্ধ রাখিতে 

পারেনা । আর যখন আমার উত্তম নামে পথের মধ্যে প্রচার হইয়াছে, 
তখন আমার গৃহদ্বার কাহার প্রতি বন্দ করিতে পারিনা । আমি বুঝি- 

লাম যে, আমার উপদেশ তিনি প্রমাণ করিলেনম। এবং আমার হিতো- 
পর্দেশে তাহার কোন ফল দর্শিল ন1, হৃতরীং পরামশ দেওয়াতে ক্ষান্ত 

হইয়া একেবারে তাহার সংসর্গ পরিত্যাগ করিয়। নিরাপদ হইলাম । 
পণ্ডিতবর্গের বনে সপ্রমাণ হর, সেই প্রকার উপদেশ এবং শিক্ষা দাও 
যেমন তৌমার কর্শেতে প্রয়োজন হয়! যদ্দি তাহা লোকে মান্য ন 
করে. তাহাতে তোমার কৌন হানি নাই, যদিও তুমি জান যে তাহার? 

তোঁমার কথা কখন শ্রবণ করিবেনা, যাহা৷ তুমি যে কিছু পরামর্শের 
যজ্ঞ হবে অবশ্যই পলিবে, কারণ ইহা শীঘ্র ঘটিবে কখন তুমি দেখিতে 
পাঁইবে। দেযাহাহউক এলম্পট নির্কোৌধ ব্যক্তির হস্ত পদ বন্ধন করিয়া 
প্রঠৰ করিতেছে, তাহাতে সে উচ্চেম্বরে চিৎকার করিতেছে এবং আ- 

ক্ষেপ করিয়! বলিতেছে হায় হায় ! আমি কেন জ্ঞানী লোকের পরামর্শ 
শ্রবণ করিনাই | ূ 

কিছু কাল পরে আমি ফে তাহার ভঃ চরিত্রের বিষয়ে ভাবি কথ! 
কহিয়াছিলাম | আমি এগগণে তাহার যথার্থ প্রমাণ দেখিলাঘ, তিনি 
ছিন্ন বস পরিধান করিয়। বেড়াইতে ভিলেন আর এক খণ্ড খাধযদ্রব্য 
ভিক্ষা! করিতে ছিলেন | আহা! উহণর এনপ দুরবন্থা দর্শনে আমি 
অনিশয় দুঃখিত হইলাম, আর ইহাতে যে এগণে সতত। আছে এম 
অনুমান করিলামন1, কিন্তঞ্জামি মনমব্যে আন্দোলন করিতে লাগিলাম 

যে ইহ। জান! আবশ্যক যে ইহাতে আর সে সতত আছে কি না, 
পরে আমি দেখিলাম যে, ভিনি সন্্যাসীর্দিগের সহিত গালাগালি করিতে- 
ছিলেন ও ভাহাধিগের ক্ষত ঘায়ে লবণের ছিটা পিতেছিজেন, তাহা 
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বণ করিয। আমি এই কথাটি বলিলাম যথী, যে বক্ষ কষা লে ফল- 
বান হয় সেবৃক্ষ শীতকালে পর্রহীন হয়। 

ষষ্ঠ উপাখান ! 

এক ভূপীল বিব্যাশিক্ষার নিমিত্ত তাহার তনযকে ক ধিজ্ঞ শিক্ষ- 
কের নিকট নিযুক্ত করিয়! বলিলেন, এই বালক তোমার পুজ্রের 
ন্যায় জানিবে, তৌমীর পুত্রকে যেরূপ প্রকারে |বদ্াশিক্ষা দ্বিষে,, 
সেইরূপ ইহার প্রতি করিবে | & শিক্ষক বসরাবখি রাঁজকুমারের প্রতি 
পরিশ্রীম করিলেন, কিন্তু কৃতকাঁধা হইলেন ন! | সে সময়ে তাহার সম্তী- 

নের। বিদ্যাগুণে পত্রিপূর্ণ হইলেন: তদার| এ ভূপাল শিক্ষককে লাঞ্থন। 
করিতে লাগিলেন ও বলিলেন, তুমি তোমার অঙীকার ভঙ্গ করিয়াছ, 
এবং বিশ্বীসীকপে কাধ্য কিলে না । তিনি ঘত্বর করিলেম,হে মহায়াজ ! 

বিদ্য। একপ্রকার, কিন্তু সীধ্যত৭ এবং মেধা ভিন্ন ভিন্ন প্রকার হয়। 

তাহার প্রমাণ এই, যন্দও রজত এবং কাঞ্চন পাষাণ হইতে 
উৎপন্ন হয়, তত্র এসকল ধাতু সকল পাধাণে প্রাপ্ত হওয়া যায় বা । 

জগতের উপর নক্ষত্রসপকল শোভা করে, কিন্ত সৌরভযুক্ত চামড়া 

কেবল ইমনদেশ হইতে আনিত হয়। 

সণ্তম উপাখ্য।ন । 

আমি জীবণ করিয়াছি যে, এক শ্রীচীন পণ্ডিত ব্যক্তি তাহার একটি 

ছীত্রকে বলিভেছিলেন, এক মন্গন্য ষে প্রকার তিনি সাংসারিক 

বিষয়ের উপর মনস্থির করেন, সেরূপ মনস্থির যদি তিমি ভগবানের 

প্রতি করেন. ইহাতে তিনি ্বগরণয়্ূত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইতে পাঁরেন। 

আর দ্বেখ যখন তুমি মাতৃগর্ভে জড়ছ্থিলে, তখন অবধি ঈশ্বর তে-: 

মাকে বিস্বৃত হন নাই, কিন্ত দেই জগৎপিতা জ্ঞান বুদ্ধি সরলতা 

সৌন্দর্য্য বাক্য বিবেচন অন্যান এবং জ্ঞানের সহিত আত্মা দান 

করিষ্বাছেন। তিনি দশ অন্গুণীর সহিত: হস্ত দিয়াছেন, এবং দুইটি 

বাছ*তোঁমার স্বপ্ধের উপর দ্বিয়াছেন। ওরে নির্বোধ হতভাগ্য! 

তুমি কি এক্ষণে এমন অনুমান করিতে পার বে, তিনি প্রাত্যহিক 
আহার দেওয়াতে অমনোধোগ করিবেন? ৮ পতিত 



১৬০. বাঙাল গোলেস্ত1। 

অধম উপাখ্যান | | 
"আমি এক আরব দেশীয় লৌককে দ্বেখিলীম, তিনি তাঁহার 'তনয়কে 

এই প্রকার বলিতেছিলেন। হে সন্তান! পুনকুখীনের দিবসে তথা- 
কার লোকেরা তোমীকে জিজ্ঞাসা করিবে বে, তুমি পৃথিবীতে 
আসিয়! কিকাঁধ্য করিয়াছ? কিন্তু তাহার! এপ্রশ্ন করিবে ন! যে তুমি 

বহা হইতে উত্ভব হইয়াছ, অর্থাৎ তাহারা তোমার ধর্ষের বিষয় 

অট্সন্ধীন করিবে। তোমার পিতার বিষরর জিজ্ঞাসা করিবেন] | যেমন 

কাবা আচ্ছাদিত বস্ত্রকে লৌকে মান্য করিয়। চুম্বন করে, প্রজাপতির 

দ্বারা ইহ! নির্মিত হইয়াছে বলিয়া কেহ মান্য করেন1, অথবা] মান্য- 
মান ব্যক্তির সহিত ইহ1 সহবাস হইয্ীছে বলিয়। ইহ| কিছু বিখ্যাত 
হয় নাই যে এইকারণে তোমার ন্যান্ব মান্য হইর়। আসিবে । 

নবম উপাখ্যান। 

জ্ঞানীর! তাহাদিগের ইতিহাসে বর্ণন1 করিয়াছেন যে, বৃশ্চিকের! 
অন্যান্য জীবের ন্যায় স্বাভাবিক নিরমানুসারে উৎপভি হয় না! 

কারণ তাহার! মাতৃগর্ভের মাড়ী সকল জক্ষণ করে এবং মাভৃউদ্বর; 

ভিন্ন করিয়। কাননে পলাম্বন করে! এই বিষরে প্রত্যক্ষপ্রমীণ 
পাওয়া যায় যে, উহাঁদ্দিগের বাক্য সকল অনেক গন্রপ্নমধ্যে দ্বেখী- 
যায়, এই অদ্ভুত বৃত্তান্ত এক জ্ঞানীর নিকটে আমি প্রকীশ করিলাম, 
তিনি বলিলেন, এই বিষয়ের সভ্যপ্রমাণ আমি নিরীক্ষণ করিয়াছি, 
তাহার অন্যথা হইতে পারে না, কারণ যদিও তাহার! বাল্যাবস্থাতে 
গর্ভধারিণীদিগের প্রতি এরূপ ব্যবহীর করে, কিন্ত বয়োবৃদ্ধিতে 
তাহার! গ্রাহ্যনীক্ন ব? প্রিয় হয়। | মি 

_ গ্রিতা তীহার তনয্রকে উপদেশ দিলা বলিতোছলেন, হে যুব পুরুব 
তোমার ব্মরণে এই পাঠ সঞ্চয় করিয়া বাথ। যেব্যক্তি তাহ!র 
পরিভীর নিকটে ক্কতান্ত না হন, তিনি কখন সৌভাগ্য প্রান্ত হনন।। 
লোকেরা একটি বৃশ্চবাকে জিজ্ঞাদা করিলেন যে তিনি' কেন 

শীতকালে বাহিরে আইসেন ন। তিনি উত্তর করিলেন যে, আমি 

ক্কি শীক্কালের শৌরভ উপার্দন করি যে, আমি শীতকালে না 
আসিব 1. 2 | 



ঘশম উপাখ্যান 

একটি নন্যাসীর স্ত্রী গর্তৃবতী হইল। উদ্থীর সপ্তান সন্তুতি নথাঁকাত্তে . 
তিনি আহ্কীদপূর্বক বলিলেন, হে জগদীশ্বর! আমাকে একটি পুত্র্দান 
করুণ,তাহ! হইলে আমীর গাত্রে যে ধার্শিক পরিচ্ছদ আছে-ইহা ব্যতীত 
আর যাহ) আমার অধিকারে অশছে তাহ! আমি দরিপ্রকে দান করিব 

পরে ইহা তাঁহাই ঘটিল, এ্রী পূর্ণ গর্ভৃবভীহইলে একটি পুত্র প্রসব : 
করিলেন, যাহাতে তিনি অতান্ত আনন্দ অন্ভব করিতে লাগিলেন ।.. 
তাহার প্রতিজ্ঞা অস্থুসারে বন্ধুবর্গ লইয়া! ভোজন ক ব্রিলেনও দারত্রগণকে 
যথেষ্ট দান করিতে লাগিলেন । কিম্নৎদিবদ পরে আমি যখন দ্বামাস্ক 
নগবে ভ্রমণ করয়া গুত্যাগমন করিলাম প্র সন্ন্যাপীর বাসস্থানের নিকট 
দিয়া যাইক্ধে যাইতে আমি উহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম এ সন্নীপী ক্ষন 

আছেন ইহ] উহার প্রতিাপীর! আমাকে উত্তর করিলেন। তিমি 
এক্নে এ নগরে কারাঁবদ্ধ অচ্ভেন! আমি জিজ্ঞাসিলীম ইহণর কারণ 
কি? তাহারা বলিল তাহার পুন স্থরাপান করিয়া বিবাদ উপস্থিত 

করায় ও একটি নরহত্য+ করিয়া নগর হইতে পলায়ন করিয়!ছে, 
এই হেতু রাজ কর্ম চারিরা তাহার পিতাকে শৃঙখলে বদ্ধ রিয়া কারা: 
বাদে রাখিয়াছে ! আমি বঞ্চিলান বে ইহা তাঁহার প্রার্থণাম্ম জগদী 

শ্বরের নিট হইতে «ই হুর্ভীগ্য আনিয়ীছেন।, হে নুদ্ধিঘীন মনুষ্যগণ 

জ্ঞানীদিগের পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট হয় কেননা তাহার বলিয়া থাকেন যে. 

একস্রীলোক দুষ্ট সন্তান প্রসব করা অপেক্ষা একটি রী প্রপব ক্র 

ভাল। | | | 

এেকার্দশ উপাখ্যান। 

ক: আমি যথন অতি টৈশব ছিলাম তখন আমি একটি ধার্মিক লোকের রা 

সঙ্গে মন্ুযাত্বের বিষয়ে কখোঁপকথন করিয়াছিলাম | তখন রী ধার্টিক 

ব্যক্তি সত্তর করিলেন যে ইহার যথেই প্রমাণ আছে].  খৌবনাবস্থাতে 

পদ্পণ করিগেই রিপু সকলকে সস্ভোষ রাখা অপেক্ষা. জগৎ পিতাকে 
ং সস্কোষ করা উৎক্ৃষ্টকার্্য তিপি আরও বলিলেন যে, মানব জাতির. 

রূপ চরিত্র খাঁন এবং অভিবড় প্ডিত দুরবস্থীতে ও এরূপ, বিবেচনা] ূ 



৯৬২. টা এ ++ বাক্সাল) গোলেন্ত। 

| করেননা সে যাহাহউক এক বিপুবারি গর্তৃস্থানের মধ্যে টি বা 
খাঁকিলেই মানব আকারের সঞ্চার হইতে থাক, কিন্তু অনেক ব্যক্তির 
চ্সিষ বৎসর বয়ক্রয হইলেও জ্ঞান এবং সত্য বিষয়ের রীতি নীতি উপাঁ- 

জর্জন হয়না, স্থতরাং ভাহাদ্িগকে মন্ত্ুয; বলা উচিত হয়ন!। দ্বানশীলত! 

ও পরো”কার করিলে মন্ুয্যত্ব প্রকাশ হয় এমৎ অনুমান করিওন।, ইহ 

কেবল দৈহিক আকার বৃদ্ধিতে স্থিতি থাকে । কিন্তু ইহাতে ধর্শের ও 

প্রয়োজন হয়, তাহার প্রীমীণ এই রাঁজ অক্টালিফার বহিদ্বরে জাঙ্গাল 
হিঙ্তু এবং সিন্দুরেতে মানব আকারে চিত্রিত খাকে, অতএব যখন এক 

মানবের ধর্ম এবং পরোপকাঁরক ন! থাকে তলে এ প্রাচীরের উপরের 

চিত্রপটেতে আর তহিতে ভিন্নতা কি? আর দেখ সরল ত্ত্বঃকরণ 

ব্যতীত সংস।রিক ধন উপার্জনে জ্ঞান হয়ন!। 

দশ উপাখ্যান । 

একবৎপসর কতকগুলি তীর্ঘযাত্রীর মধ্যে একটি ঘোরতর বিবাদ 

ঘটিয়াছিল। যাহার! পদ্রব্রজে মক্কাতীর্থেতে যাইবার জন্য গমন ক্রি” 
তেছিলেন এবং উহ্ণদিগের মধো আমি ও একসঙ্গীছিলাম। যাতীর 
পরপ্পপুর দ্বেষাদ্বেষ করিতে লাগ্গিলেন, কি ও আমি তাহাদিগের এঁকাত 
করিয়। দিলা, আর আমি তাহাঁদিগের একটি ইতিহাস বলিলাম, এক- 

ব্যক্তি সুসজ্জিত আসনে বসিয়! কি তাহার বন্ধুকে বলিতেছিলেন তাহ"র 

মর্দ্ম এই হয় কিচমৎকার যে সতরঞ্চ ক্রীড়াতে হস্তীর দস্ত নির্শি্তি বড়ে 
সকল সমস্তছক পরে হইয়া মন্ত্রীপণ্ প্রাপ্তে তাহার গুণের উন্নতি রে, 
কিন্ত পদ্ত্রজে গৃমন কারি মক্কীতীর্ঘর যাত্রীরা সমস্ত কানন ভ্রমণ করিয়া 
প্রথমীপেক্ষ! অতিমদ্দ হইয়া আইসে। অতএব হাজি হওয়া! পর্ানত 
এই ভীর্থ যাত্রীরা তাহাফিখের সক্গিগণের গাত্র বিদীর্ণ করে এবং অধিক 
হানি করে হে খাত্রীগ্রণ তোমার! উঠে র ন্যায় তীর্থ যাতি ও হইতে 
পাঁরন! কেননা! উটের! কাননেয় টক ক্ষ আহার করিয়! ্ থানাছরে 
বহন ম করি! লইযাধায়! ্ 815 -851 
010 ভ্য়োঘশ উপাধ্যান। 54 20 
. বি নিন ৪ লোক শবন্যান্য লোককে আতঙবাশী ফি: 
প্রকারে গ্রস্ত করিতে হয় তঘিষয় শিক্ষা বিয়াছিত ন।. তখন তাহাকে... 



7 বাঙ্গালা গোলেস্তা। ১৬৩. 
একটি জ্ঞানী লোক বলিলেন, যাহার ভুণের গৃহে বাগ করেন; তঁহী- 
দিগের এরূপ শিক্ষণ দেওয়। উচিত হয়না । | 

যথার্থ কথাবার্। চ্ূপে না জ'নিতে পারি কখন কথ কহিওন। 

আব যে কিছু তুমি জান সন্তোষ জনক উত্তর দিবে কাহাকে জিজ্ঞাস 

করিওনা । ৮৮৪ 

চতুর্দশ উপাখ্যান । 

একছন ইতর লোকের নয়নে বেদনা হওয়াতে এক অশীচিকিৎকের .. 

নিকই গিয়ীছিল প্রার্থণা করিল যে, কোন গুঁষধ তাহার নয়নে ব্যবহার 

করেন । এ চিকিৎসক যে ওষধ চত্ুষ্পর জন্তুর গ্রতি ব্যবহার করিতেন, 

তাহাই উহার নগ্ন ব্যবস্থা করিলেন [তাহাতে এ্মনুষা অন্গহইন্বীগেল; 
ইহাতে তিনি বিচারাধাক্ষের নিকটে অভিযোগ করিলেন । বি৪1র পর্ভি 
ইহা শ্রন্ণ মাত্রেই বলিলেন, ভারে গমন'কর, এ অপচন্ের আপন 
নীই। কারণ এইব্য্তি খদি গদ্দভের নায় না হইত, তবে সে 

নয়নের রোগে কখন অর্বণচকিৎসক কে ডিজ্ঞীনী করিত না। ইহার 

মর্্র এই, যে কোন প্যক্ত গুক্কতর বিনয়ে অন্ভিস্রলোককে নিযুঞ্চ 

করেন, তাহাকে নিক অন্ুতাঁপ সহা করিতে হন এবং জ্ঞানীঘিগের 
অভিপ্রায়েভে অতিশয় নির্ধোধিই বিবেচনা হইতে পারে। বুদ্ধিমান 

জানীলোক আকশাবীয় বিষয়ে কখন অজ্লোককে নিণুক্ত করেননা, 

তাহার প্রমাণ £ই,মাদুর নির্পুণণ কারি যি ও একপ্রকার তন্ত্বায় বটে, 

তত্রাচ তিশি কগনই রেশমি বন্ডের কাধ্যালয্েভে নিষুক্ত হইবেন), 

পঞ্চদশ উপাখ্যান । 

কৌন এক মহৎব্যন্তির একটি উপঘুক্ত পুর বিনিই হইয়াছিল।, 

প্রতিবানীরা ভিক্ঞাসা করিল ঘে এ মৃত ব্যক্তির কবরের পাঁধাণের উপর 

কি রা খুদিত কর। যায়? তাহার পিতা উত্তরদি লেন, ধর্স পুস্তক কে শরাণ 

শ্রচ্থের কাধ্যসকল হয় উৎকৃষ্ট এবং বিজ্ঞ তাহাই ত্র পাধাণে খু দয়া 

নি *বর দওয়া হয় যাহার উপর মনুষ্যগ ণরূ সর্ব! গভাত়াত 

হয় ও শৃগীঁল কুক্ধুরের দ্বারা নষ্ট কর) না হয় । আর বিডি যদি খোদা 

জারির হয় তবে এইপন্চাহকি পুভিগুলি খুঁদিবে | যথা হায় হা 



১৬৪. বাঙ্গালা গোলেস্তা ।- 
 যতকালিন উদ্যান সবূজ বর্ণে শোভাযুক্ত এ আমার অস্তকরণ 
কতই প্রফুল্ল হবে অতএব হে মৈত্র ? অপেক্ষা কর, যে পথ্যস্ত বসস্তকীল 
উপস্থিত ন1 হয়। ইহণর আগমন তুমি তদবধি নিরীক্ষণ করিবে যে 

আমার কবরের স্বর্তিক! হইতে ঘাল জঙ্মিয়াছে | 

ষোড়শ উপাখ্যান । 

একজন খার্শিক লোক কোন এক ধনাঢ্য ব্যক্তির বাটির নিকট দিদা 
গমন করিতেছিলেন। তিনি দেখিলেন যে এধনীলোক একটি ক্রীভ 

ঘাসের হত্তপদদ বন্ধন করিয়ী নিদ্ধ বভ। পূর্বক শাস্তি দিতেছিলেন। এ 

ধার্টিক তাহাকে কহিলেন, হে বৎসগন তোমার ন্যায় এক মন্রষ্যকে 

গরমেশ্বর তোমার অধীন করিয়ীপিয়ঃছেন এবং উহার উপরে তোমার 
সম্পূর্ণ ক্ষত! দবিরাছেন, তাহার নিমিত্ত ঈশ্বরকে ধন্যবাদ কর। অত- 
এব নিবেধ করি গন্ধপ দৌরাত্ম উহণর উপর করিওনা। কারণ ইহাচ্ছে 
অতিশয় অন্যায় হয় ঈর্বর ইচ্ছায় এমন ঘটীতে পারে যে পুনরুখাল 

দিবসে প্র ক্রীতবাস তোমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট হইতে পারে এবং তথায় 
তুমি ও লজ্জা পাইতে পার । তোগার ক্রীত ভূত্যর উপর অনীম রাগ 
প্রকীশ করিওনা, কদাঁচ উহার প্রতি অহিতাচার করিওন। বং দুঃখ ও 

দিওনা তুমি কেবল দ্শটী মুদ্রাদিয্ী উহাকে ক্রত্ন করিয়াছ, কিন্ত 

তুমিত. উহাকে স্থজন করনাই । অতএব যত অহঙ্কার দর্প এবং 
রাগ তুমি উহার উপর করিবে তৌণ1 অপেক্ষা তোমার বড় মনিব 
আছে, হার হাম! আরশী লান এবং অথোয়াস নামে তোমার 
দুইটি ক্রীতদাস আছে অতএব তোম'র শ্রেষ্ট গ্রভুকে বিস্মৃত হইওনা, 
তথায় ভার্িবক্তাদিগের একটি বচন আছে রে, সকল জীবগণের 
মর্ধ্স্তিক ক্ষোভ পুনর্ধিচারের দিবসে ঈশ্বর নিকটে উপস্থিত হবে; 
তখন ধার্সিক ক্রীতণাসকে স্বর্গে লইয়া! বাবে এবং হুষ্ট মনিব অপরাধী 
হইয়। নরকে গমন করিবে । তুমি নিজ সেবার নিমিত্ত ক্রীত' দাসের. 

উপর আবেশ করিতে পার, কিন্তু অনীম নিদ্ধঘ্ন ভাঁব প্রকাশ করিতে 
পারনা, কারণ বিচার দিবসে ইটি. অনৈক্য হইবে। তুমি বিশ 

ছর্শন করিবে থে লন স্বাধীন হিয়াছে এ এত মি খন বধ, 
ইইয়াছেম.:::7:2315 ০, 2০১ সি 



 বঙ্গলা গোলেনা। ৯৬৫ 
সপ্তদশ উপাখ্যান ।. টি 

একবৎসর আমি দমাস্কল নগরের কথক গুলিলোক বভিন্যাহারে 
বাক দেশ হইতে ভ্রমন করিতেছিলাম। এপথে অতিশয় দসথ্ায় ছিল 
অন্মদাদির সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি যুব পুরুমছিল, সেব্যক্তি চাল ধারণে 

যেমন উপযুক্ত,তেমনি তীর নিক্ষেপনে খনুদ্ধর ওসর্কপ্রকার অন্ত চালাইতে 

নিপুণ ছিলেন, ইনি এমৎবলবান যে দশজনে যেধমুকে গুণদিতে অসক্ত, .. 

সে অনায়াসে তাহ! লম্পন্ন করিতে পারিত। আর পৃথিবী মধ্যে মন্বুদ্ধে 
অতিশত্্র বাধ্যবাঁন ছিল। মঙ্স্যযুদ্ধে কেহই কখন ইহাকে পরাভব 
করিতে পারে নাই । তিনি ধনবান ছিলেন এবং উত্তমরূপে লালন- 

পালন হইয়াছিলেন, কিন্তু পৃথিবীর উপর ভ্রমণের বিষয়ে অনভিজ্ঞ 
ছিলেন এবং কখন কোন স্থানে ভ্রমণ করেনণাই । আর অশ্বীরূঢট টসন্য 
গণের অস্ত্রের উজ্জলতা নয়নে নিরীক্ষণ করে নাই। তিনি কখন 

শত্রুর সম্মুথে উপস্থিত হন নাই । অথব। যুদ্ধকালীন তীর সকল তাহার 

চতুর্দিকে পতন হয় নাই । পরে ইহ ঘাটিল যে, আমি এবং এ যুব! 
পুরুষ একত্রেতে ভীত হইয়া দৌড়ীইভে লাঁগিলাম, কিন্তু পথে যত 

বিদ্ব উপস্থিত হইতে লাগিল, তিনি কৌশল ক্রমে তাহা! হইতে অতি-. 

ক্রম হইলেন। এইপ্রকারে তিনি দর্প করিয়া! «লিতেছিলেন, হস্তি 

আর কোথায় তুমি আমীরিক্কন্ধে নিরীক্ষণ করিবে ৭ সিংহ আর কোথায় 

আমারি খাতে এবং অঙ্কুলিতে দেখিবে ? এইরূপ প্রকান্রে যখন . 

আমর! একগুণনেতে গিয়। পৌছিলাম, তখন দুইটি ভারতবর্ষায় লোক 
আমাদিগের পশ্চাদ্বত্তী পর্ধত হইতে সন্তক উত্তোলন করিয়ী আমাদি- 
গকে দেখিলেন, উহাদিগের অভিপ্রায় এই যে, আমাদিগকে হত্যা 
কারবে উহাদিগের একের হস্তে একটি যষ্টিছিল ও দ্বিতীয় জনের বাহু. 

মধ্যে একটি ফিসাছিল! তদ্দষ্টে আমি এ ঘুব! পুরুষকে বলিলাম, 

কেন তুমি এখানে দণ্ীয়মীন হইয়া! ভোমার সামর্থ প্রদর্শন কর1ও কারণ 

তি অদূরে শত্রু আছে। গরে আমি দেখিলান যে শী যুব! পুরুষের 
হস্ত হইতে তার ধনুক পতিত হইল এবং তাহার কলেবর কম্পাস্থিত | 

হইল যে ব্যক্তি তীরের দ্বার যোদ্ধার কেশ এবং সাজ্যেয়। মিদীর্ঘ 
র করিতে পারে, ু দ্ধের দিবসে যোদ্ধার বিপক্ষে সেই ব্যক্তি ঘর্ডারমান 

হইতে পারগ হয়। কিন্তু ইহা সকলে পারেনা । থরে আমি বিবেচনা 



| ১৬৬. বাঙ্গালা গোলেস্তা 1 

করিয়া বা ্ আমাদিগের বক্ষার অন্য ৷ কৌন পায় নাই, ্ 
: জব্যাছি পরিতাগ করিয়া প্রাণ লইয়া পলায়ন করি. বেন না আবশ্যক, 
বিষয়েতে এক বহুদর্শী মন্ষ্যকে নিযুক্ত করিয়া থাকে কারণ সে লোভ 
দেখাইয়। লোভি সিংহকে ভাঁহার কাদে লইয়! আইসে, কেননা এক 
যুব! পুরুষ র্দিও তীর বাছবল থাকে এবং হত্তির ন্যায় বলশীলি হয়, 
কিন্ত যুদ্ধের দিবসে তাহার ও অক্ত আতঙ্ষে কম্পাঘিত হয়। অতএব 
এক বন্থদর্শী লোক ঘুদ্ধ করিতে পারগ হয়। যেমন এক পণ্ডিত ব্যবস্থা 
দিতে যোগ্য হন। 

অধ্টাদশ উপাখ্যান 1 

আমি দেখিলাম যে এক ধনি ব্যক্তির সন্তান আপন পিভার গোর 

স্থানের নিকটে বসিয়া এক সন্ন্যাসীর পুত্রের সহিত বিবাঁদ করিয়া বলি- 
তেছিলেন। তুমি দেখ আমার জনকের গোরক্ষস্ত উৎকৃষ্ট পাধাঁণে 
নির্শিত স্বর্ণ খোদিত অক্ষরে শৌভা পাইতেছে। শর পরিস্কার 
মারবেল প্রন্তরে নির্দাণ হইয়াছে, আর তুরস্ক দেশীয় রঙ্গীণ ইউকের 
দ্বারা ইহ প্রস্থত হইয়াছে। কিন্তু তীয় পিতার কদর অভি সাথান্য 

ইঠক নির্টিত মাত্র | আঁর ভাঁহাতে এক মুষ্টি মৃঙ্ডিকা দেওয়! আছে। 
এতদ্বাক্য াবণে এ সন্ধ্যাপী ভনয্ব বলিলেন ওহে বন্ধু! লাশ হও; 

তোমার পিতা এই বুহৎ এই পাষাণ ন গ্রইতে না নড়ীইভে তখন আমার 
পিত। ন্বর্গেশিয়। পৌছিবেন। ইহণতে ভাবি বক্তার এই বচন আছে 

যে, মাহার অতান্ত কষ্ট ভোগ করে মৃত্যুই ভাহাদিগের পক্ষে স্বখজনক | 

হয়। তাহার প্রমাণ এই গর্ভ অতি অল্প বোধ! লইয়া পহজে গমন 
করিতে পারে, সেই প্রকার সন্যাপী যিন দুঃখের নোঝা। বহন: করেন, 

তিণি মৃত্যুর দ্বারে প্রবেশ করিতে কষ্ট ভোগ করেন ন1। কিন্তু যে 

ব্যক্তি খশ্বধ্য ভোগে মহাছুঃখে থাকেন, ভিনি মৃত্যুর ছার দর্শন করিলে : 
অতিশয় ভীত হন ইহার সন্দেহ নাই। সকল অভিপ্রারে ইহাস্থির 
আছে, এক বন্দি কারাগার হতে মুক্ত হন । তিনি উহ অপেক্ষা অধিক 
আখি হন, যিনি কারাগারে প্রবেশ করেন।, কেননা ভিনি কাহার, 

স্ব অপেক্ষা ভয়ানক বোধ করেন। ' ১ পি 
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উনবিংশ উপাখ্যান। ১. 

লোকেরা একটি প্রাচীন কথার অর্থ জানিবার জন্য এক ঘার্সিক 
লোককে প্রশ্ন করিলেন যে, হে মহাশয়! ফাম রিপুরন্যায় বলবানরিপু 
আর নাই, কিন্তু ইহাও তে। তোমাতে আছে। এ খার্স্রক উত্তর দিলেন, 
যে কৌন শত্র হউক ন! কেন, তুমি যদি তাহার প্রতি দখাঁকর, সে রি 
অবশ্যই টমত্র হইয়া আইসে, কিন্তু কামরিপুকে যতই আদর দিবে ততুই 
ইহার শত্রুতা বৃদ্ধি হইবে । ইহাকে দমনে রাখিলে মনুষ্য হবার দুতের 
ন্যায় সচ্চব্িতর হইতে পারেন | কিন্তু যদি তুমি পশুর ন্যায় আহার কর; 
তুমি অবশ্য শিজ্জীব ধাতুর নিকটে নন হইবে, আর & সক ব্যক্তি 
যাহাদিগকে তুমি সন্তোষ করিবে, তাহারা অবশ্য তোমার আজ্ঞাবহ 
হইয়া! আসিবে, কিন্তু এই কামরিপু বিপরীত হইলে অথবা ইহাকে আদর 
দিলে, কেবল অহিতাঁচার প্রকাশ হয়। 

বংশ উপাখ্যান । | 
একসন্প্রদায়ের মধ থাকিয়া আমি এক মনুয্যকে অবলোকন 

- করিলাম, তিনি এক উদাসীন সন্ন্যাসীর পরিচ্ছদ পরিধাঁন করির ছিমনেন 
কিন্ধ সেরূপ' চরিত্র অধিকার করেন নাই এবং বিলক্ষণ.কলহ প্রিয়ছিলেন 

সর্ব] অভিযোগের পুস্তক খানি খুলিয়৷ আছেন এরং ধনীগণকে দিন্দা 

করিতেন ।£ই বিষয়ে এইন্ধপ কথোপকথন চলিতে ছিল যে উদার্সীনগণের 

কোন উপায় নাই, কিন্ত উহাদের প্রতি ধনবাঁন লোকেরা দত্বা করিতে 

মানস করেন না। আর যেসকল লোকের! দয়ার চিত্ত হয়, তাহাদিগের রর 

অর্থ থাকে না এবং ধনাচ্য ব্যক্তিরা সংলারিক বিষয়ে রত রা | 

বানশীলতা থাকেন1। . 

আমীর প্রতি দৃষ্টীপাত করিক্না বলিলেন, যে ব্যক্তি -ৎ ক্যাভির ষ্ 

সহায়তার ছারা প্রতিপালনের নিমিত্ত স্কণগ্রস্ত হয় তাহার এ কথাটি 
মনোনীত হইবেন! | ইহাতে আমি বলিলাম) হে মৈত্র! ধনবান 
লোকেরা দরিদ্রগণের রা কর স্বরূপ, আরামের নিমিত্ত বাঁটির দেপান টা 

শবযূপ। তীর্থ যাত্রিগণের ভরশ এবং পথিকগণের আয়ের ছা 

অনান্য লেকের উপকারের নিশি হার! জন্ম মহণ কবেন। সাহারা. 
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সর্দি প্ারিন খযং অপদ বযকিগণের হি -কোহস করেন? 
আর বিধযাগণের ও বৃদ্ধলৌকের আত্িররগণের এবং প্রতিবাপীগণের 
উপকারার্ তাহাদিগের দান নিযুক্ত করা হয়) বনাঢ্য ব্যক্তিরা ধর্প্দ 
কর্ট্মেতে ও মনস্কামনাসির্ধীর্থে ও অতিথিসেবাতে ও ভিক্ষাদীনেতে ও 
পুজা আদিতে ও ক্রীতদাসগণের মুক্তিদ্িতে, ও নান প্রকারে দাতব্যতে 
এবং বলিষ্জীনেতে অনেক অর্থব্যক্ করিয়া থাকেন। অতএব তুমি কি 
উপায়ের বীর তাহাদিগের ক্ষমত্ত। উপাঞ্জন করিতে পার? তুমি 
কেবল আপনার চিন্তাকর তাহাতে ও কতশত দুঃখ ভোগ করিতে হয় | 

ধনীলোকেরা অদ্তিশয় উত্তম ধারাতে নীতিবিষয়ক এবং ধর্প্াবিষয়ক 
কীঁধ্য সকল সম্পূর্ণ করেন, কারণ তীহাদিগের অর্থ আছে, ইহ! ব্যতীত 
তাঁহার! ভিক্ষুককে সর্ব ভিক্ষার্দীন করেন । আর তাহাদিগের পরিচ্ছ 

অতি পরিষ্কার ও নামশিস্কলঞ্ধ বং অস্তঃকরণ ও নির্মল হয়ঃ কারণ 

উৎকৃষ্ট ভোজে বাধ্যতার ক্ষমতা দৃর্শা হয়। আর পরিস্কীর পরিচ্ছদে 
ঈশ্বর অক্চনার বখার্থত| প্রকাশ পায় তাহার প্রমাণ খালি ঈদরে কি 
ক্ষমতা প্রাপ্ত হওয়াযায়? শুন্য হস্তে কি দান করা রবীয় শৃঙ্খলীবর্ধ 
পর্দে কি চলিতে পারে? ক্ষুধিত উদ্বর হইতে কি দানের প্রত্যাশ! 
কর। যাইতে পারে 1 যিনি নিশাকালে অস্থখে নিজ্রাযান, তিনি জা- 
নেননা যে কল্য ক্রিপ্রকারে নির্বাহ হইবে ।দেখ পিপীলিকার! শ্ীঙ্কালে 
খাদ্য সঞ্চয় কারয়া থাকে কেন না শীতকালে ভাহা রা! আরান' ভোগ 
করিতে পারিবে । যেমন সস্তে।ষ দুঃখের সঙ্গে সহবাস করেন, তেমনি 

দৈন্যরশ! এবং হৃযোগ একত্রেতে দৃশ্য হয়না । এই জগতের নান! 
প্রকার লোকের নানান প্রকার কাধ্য আছে।, একব্যক্তি সারংকালের 
প্রার্থনার নিমিত্ত দণ্তায়মাণ আছেন, আবার এসময়ে অন্যব্যক্তি নিশি 
কালের চ্োজের নিমিত্ত বাসিতাত্তঃকরণে বশিয়. আছেন। অতএব 
কি প্রকারে এই ছুইব্যাক্ডিকে “কত্রেতে তুল্যকর! হইতে পারে ?.. ১৬ 
ব্যক্তি ধনবান হয়, সে তপদ্যাতে ব্যতিব্যস্ত হয়, অর যে.ব্যক্তির দুবর- 

বন্থাঁহম্ব তাহার অ গ্ঃকরণ ও তুস্থির থাকেন1। এই হেতু বলি ধনবানের 
ঈশ্বর চি! অধিক গরাহযনীত্ব কারণ অন্ভঃকরণ বিচলিত: হয়না, তাহার ৃ 
১কারণ এই তাহাদের বাহারের বিষয়ে চিন্তা খাকেনা 1. ধনীর তাহা, 

বের লদস্ত অভিপ্রার বেক নায় রত, করিতে পারেন: গবিবন্ধু 
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আরব জিরা কলিয়। খাকেন, হে পরমেশ্বর ! রি টৈনাদশশ। 
হইতে আমাদিগকে রক্ষীকরুণ। এবং আমর! যে প্রতিবাশীদিগের 
'অগ্রাহা করি তাহাদিগের হস্ত হইতে মুক্ত করুণ। আর ভাবিবক্তা-. 
দবিগের একটি প্রাচীন কথ] আছে যে ইহলোকে ও পরলোকে চৈন্যদশ! 
গ্রস্ত লোকে সর্বদাই শ্লানবদনে কাল হরণ করে ইহাতে আমার বিপক্ষ 
প্রশ্ন করিলেন, সীবিভক্তার। কি বলিয়ীছেন ভাহাকি তুমি তাঁধণ কর. 
নাই? ভাহার। এই বলেন যে ট্দনাদশ! মানবজাতির গৌরব আমি 
উত্তর করিলাম ক্ষান্ত হও কারণ ভাবিবক্তারা মানব জাঁতিত প্রতি দৃষ্টান্ত 
দেন, যে যাহারা সাহসেভে দৈনাদশার দ্বীপ শেলীঘাতে বসীডুত 
হইয়া খৈধ্যালম্বন করেন এবং প্রীপকল লোকের ন্যায় নয়, যাহার এক 
ধার্টিক পরিচ্ছদ্ধেতে এবস্ত্রের টুকর! বিক্রী করেন, যাহা তাহার! 
ভিক্ষার দ্বার! প্রাপ্ত হন | হাঁয়হায়। শুন্যময় জয়চাঁকের উচ্চৈঃশক্ষে, 
তুমি কি বিন! আহারে সৈন্য চলাইবে? অতএব যদ্ধি তুমি মনুয্যু হও 
তবে সাংসারিক লোভ হইতে সহতবার স্বীয় করে মাল যপাঁর পরিবর্তে 

আপনাঁক মুক্ত কর] কেনন।! এক উদ্দাপীন সন্গ্যাপী আবশ্যক ধর্ম 

ব্যতীত পাষগুতাতে তাঁর টৈন্যদশাকে শাস্তি করিতে পারিবেনন] | ফে 

বক্তি দ্ররিপ্রতীতে থাকেন, তিনি ঈশ্বর নিন্দার আপদেতেই থাকেন। 

ধন্বানদ্িগের বিনাসহায়তায় তুমি নির! শ্রস্বিকে আশ্রয় দ্রিতে পারন।। 

অথব] বন্দিগণের পরিত্রাণের নিমিত্ত কোন উপায় করিতে পারন1| : 

'অত এব উহাদিগের পদ আমর! কি প্রকারে উপার্জন করিতে পারি। 
যে হভেদান করে এবং যে হান্তে গ্রহণ করে ইহাদের মধ্যে আর ক্ষি 

(তুলনা আছে তাহ! বর্ণনা! কর। তুমি কি বুঝিতে পারনা বে, পরমে-. 
স্তর ধর্পাপুত্তক কোরাণ গরথে স্বরগবাপীদের ন্যায় আমাদের সৃখভোগ 
রি গ্রীণ করিয়াছেন, মানব জাঁতিদের নিমিত্ত আনন্দকীনন মধ্যে শীন। 

প্রকার পুম্পবন ফল ও ফুল সকল স্থঙ্রন করিয়াছেন ইহাতে তুমি উত্তম্ধ 
রূপে বুঝিতে পার থে ব্যক্তি কেবল উপজীবিকা উপার্জন করিবার 
মানস করেন তিনি অবশ্যই প্রকৃত হৃথে বঞ্চিত হন অত এব অস্তঃক- 

| রগের সির উপার্জন করিতে টা এক সা ঝায়ের প্রয়োজন রঃ 

হ্ 1 ণ 

টিবি ০ হার্তিদের প্রতি বলাধায় যাহারা! দিবাভাগে আতর পিপা- | 
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সীত হয় তাহাদিগের নিভ্রাকালে সপ্সেতে ও সমুদসধ জগাংকে জলাকার 

বোধকরে, তুমি সর্ধত্রে একমমুষ্য দেখিবে যিনি অতিশম্ব দুঃখেতে 

থাকেন তিনি নির্ভয়ে অহিতাঁচার করেন আব ভবিষ্যৎ দণ্ডের শঙ্কার 
ছারা! নিরোৎসাহি হননা, ন্যায় এবং অন্যায়ের মধ্যে তিনি কিছুই 

প্রনেদদ করেনন! তাহার প্রক্গীণ শরবণ কর। যদি একটি কুকুরের মস্তকে 
মৃত্তিকা লো লিক্ষেপ করাধায় দে ইহাকে অস্থি বিবেচন। করিয়া 
আমোদেতে লক্ষি দিতে থাকে । আর যদি দুইজন লোকে স্বন্ধে করিয়! 

একটি শব লইয়! যাঁয় ইহাতে এক নীচ হতভাগা খাদ্য দ্রব্যের পাত্র 
অনুমান করে। কিন্তু এই ধনবান ব্যক্তি যাহার প্রতি জগদীশ্বর কূপ! 
দৃষ্টি করেন একটি আবিদ খবধ্য করিলে ও ব্যনস্থান্যাইক কাধ্য হয়। 
এইন্প গ্রকারে যদি ও পথম এই বিষয়ে সম্পূর্ণ রূপে তর্ক করি নাই 
'অথস! স্বীয় আন্ছিপ্রার নজীয় রু।খিষার জন্য কোন বিশেম্ব প্রমাণ দর্শাই 
নাই কিন্ত ইহ! নিষ্পত্তের নিমিত্তে তোমার বিবেচনায় নির্ভর করি- 
লীম। তিনি কহিলেন উদ্দীসীন সন্্্যাসীকে তুমি কি কখন দেখিয়ীছ 

যিনি টৈন্যদশ ব্যতীত চৌর্ধ্যাপবাে হস্তদয় পশ্চাৎদিকে বন্ধন অথমা। 
কোনঅঙ্গচ্ছেদ কর! হইয়াছে । ইহ! বরং সিংহের ন্যায় সাহসী 
লেকের! তাঁড়িত হয় যখন তাহারা অপরের বাটির নিচে সুড়ঙ্গ খনন 

করে এবং এই কারণে উহাদের পদঘয় শৃঙ্খলে আবদ্ধ হয়] এবং ইহা 

ও সম্ভব যে সঙ্মযাসীরা কামেতে উন্মন্ত হইয়া আপনাদিগকে দমনে না 
রাখিতে পারিয়। তাহার মহাপাপ গ্রন্থ হয় । আর দেখ যাহার অধিকণরে 
সর্ধা্ সুম্দরী র্গবিধ্যাধরী থাকে সেকি কখন ইভগম] দেশীয় রমণী- 
গণের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া থাকে । যে ব্যক্তির হস্তে খজ্জর ফল 
থাকে যাহ! তিনি অতিশয় ভাল বাসেন সে কি কখন ঁ বৃক্ষের কাদিতে 
লোষ্ট শিক্ষেপ করিতে ইচ্ছাকরেন। 

| তখন আমি বলিলাম সচরাচর নিয়ম, এই যে সকল না রি 
অবস্থীতে থাকে ভাহারাই দান ভিক্ষ! 'করে, শর এইরপে যাহার! 
অনাহারে মরে তাহারাই রুট অপহরণ করে,তাহার প্রমাণ যন একটি 
লোভী কুকুর মাংস প্রান হয়, সে. কখনও সাঁলরেশীয় উটেরমাংস: কিন্বা 
ডিউজান বেশীয় গর্দতের মাংস আহারের শিখি অনুসন্ধান করেন 
'এজগতে অনেক লোকের শ্বীভাবিক চরিজ উত্তম থাকে কিন্ত টান্যবশার 
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হার! পাপেতে ; রত হর এবং ভাহীদের উত্তম নাম লোগ করি দুর্ণাধ 
প্রাপ্ত হরস্ছুধার বন্তণার দ্বার] শিবৃর্তির ক্ষমতা গ্ষান্ত হয় আর েন্যদূশায় 
খর্দলৌপ করে আমি যে সময়েতে এই সকল কথা কহিলাম ইছা! ভীষণে 
এ উ্দাসীনের ধৈর্ধ্যতা একেবারে অবসন্ন হইয়া! বাচালতায় সফল ব্যগ্র 
তাতে ামীকে আক্রমণ করিলেন এবং রাগত হইয়া! বলিলেন তুমি ধন- 
বানের প্রশংস| এত অধিক বৃদ্ধি করিয়ীছ এবং এই বিষয়ের উপর এত 
বাহুল্য রূপে বন্তৃত। করিয়া যে ইহাতে অন্যান করিতে পারিষে ধন-. 
বানের ন্যদশ। স্বন্ীপ বিষের বিপক্ষে একপ্রকার রোগনাশক ুধধি 

হইয়ীছে |এবং ভগবানের ভাণ্ডারের চাবির স্বরূপ হইয়াছে কিন্ত আমি 
বলি ধনীরা অহঙ্কারী গব্জা আত্মস্নাথী এবং দ্ৃর্ণাত ব্যক্তি অর্থেছে এবং 

বিষয়েতে তৃপ্ত হন ন'এশ্ব্ধ্যতে এবংপর্ষেতে উম্মত হইয়া! থাঁকেন,তাহীর। 

অহঙ্কার ব্যতীত ব।ক্য কহেনন। € ঘ্বণ| বাতীত কাঁহাকে ও অবলোকন 

করেন৷ পণ্ডিত লোককে তাহারা ভিক্ষুক বলির থাকেন এবং ঘরিদ্রকে 

খ্বণার সহিত ব্যবহীর করিয়। থাকেন । ধনশেতে গোরবেতে শেস্টতাঁতে 

তাহারা এতাৃশ গব্বীত এবং দ্বান্তিক বে সকলকেই তাহার! অধম জ্ঞান 

করেন। দরিত্রের প্রতি কপাদৃুই করা ভাহাগিগের কর্তব্য কর্ম কিন্তু 

ইহাতে তাহার। ভ্রমে ও অনুমান করেন না এবং জ্ঞানীগণের হিতভোপ- 

দেশে তাহার। অনভিজ্ঞ থাকেন। যদি কোণ ব্যক্তি ধনেতে গুষং 

অবকৃতিতে ভে থাকেন কিন্ত ধর্্বিষয়ে তিনি অবশ্ই ম্যান খাকিষেন 

ইহাতে তীহাকে দীন হীন মনুষ্য বলায়ীয়। ইহার প্রযাঁণ একনির্ধোধ 

: ব্যক্তি ধনবাঁন হইলে জ্ঞানী মনুষাকে ও অহস্কার পূর্বক ব্যবহার করেন 

.ষ্ধি ও তিনি স্থগন্ধযুক্ত বৃষহন তত্রাচ তাহাকে গর্দভ জ্ঞান করেন! 

_ আমি বলিলাফধনবান দিগের দ্ণ! পুর্বক ব্যবহার করন কারণ উহার 
_অতিশয্ব স্বশীল তিনি উত্তর করিলেন তুমি ভ্রান্তিপূর্বাক কথ! কহিতেছ 

 কেনন! ধনীরা! তাহাদিগের অর্থের ক্রীতদীস এবং ভাদ্রমাহাঁর মেঘের : 

_ ন্যায় কৌন ব্যবহারে আইসেন! অর্থাৎ সে মেখের বরষায় কোন উপ- 
কার নাই। যখ। “তে মর বন্ত যদি কাহার উপর কিরণ দান না করে” | 

_: শ্যথবা! বলবান অশ্বীরোহি হইয়া বদি একপদ গমন না করে ইহাতে 
ধা] কি ল্য হইতে পারে। ধনীলোকেরা ঈশ্বরের সেবাদিতে একপদ 

ও গমন করেন না! আর বাধ্যতার সহিভ. তৌর্মাকে ক. নানি একটি নু 

সঞ 
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মন্ ও র্যয় করেনন! তাহ হারা রর উপার্জনের পু পায়জম ; করেন 
লোভের সহিত ইহাকে রক্ষা করেন এবং ইহার ব্যয়েতেনুঅত্যস্ত বিলাপ 

করেন জ্ঞানীগণের বাক্য লঙ্ঘন করেন এই হেতু স্ীহারা বলেন পৃথিবী 
হইতে কৃপণের ধন নির্গত হয় আবার পুনরায় ইহাতেই প্রবেশ করে। 
এক ব্যক্তি অনেক আকিঞ্চন দ্বারা ধনোপীঞ্জন করেন অপর ব্যক্তি 

সেই ধন বিন। ক্রেশে অথবা বিন! পরিশমে হরণ করেন আমি উত্তর 
করিলাম ভিক্ষার উপায় ব্যতিত কৃপণের ধন বিষয়ে তুমি কিছুই জ্ঞাত 
নও । যেব্যক্তি লোভ পরিত্যাগ করেন দাতার এবং কৃপণতার বিভ্ভি- 

ন্নতা দৃ্টি করেনন যেমন কষ্টিপাষাণে স্থৃবর্ণকে পরীক্ষ! করে তেমনি 
ভিক্ষৃকে কৃপণকে পরীক্ষা করে । তিনি আর বলিলেন আমি বহুদশার্ণ 

হইতে উহাকের 1ব্ষয় বর্ণন। করিতেছি! ধনীলোকের] তাঁহাদিগের 
প্রিয় বন্ধুগণ্র নিকটে অসভ্য অহিতাচারি লোকেদের প্রবেশ করিতে 
দেয়না এই হেতু তাহাদের বহিদ্ধারে এবং অপরস্থানে প্রহরি রাখেন। 
এই প্রহরির! সন্ত্রাস্ত লৌকের গলাঁটি ধারণ পূর্বক বলিয়। থাকেন যে 
গৃহে কেহ নাই ইহ! কিছু তাহীরা। অন্যায় বলেন! কেননা যে ব্যক্তির 
জ্ঞান বুর্ধি ও বিবেচনা না থাকে তাহাকেই প্রহরির। আটক করে। 
আমি উত্তর করিলাম এবিষয়ে প্রহরিরা ক্ষমযৌগ্য কেনন। পুনঃ পুনঃ 
মিনতি প্রার্থনার সহিত তাঁহাদিগের জীবন সকল বিরক্ত হয় এরং সর্ব] 
ভিক্ষুকগণের বাঁচঞীয় যন্ত্রণী প্রান্ত হয়। ইহীতে জ্ঞানীলোকেরা 
বলিয়া থাকেন ““যদ্দি মরুভূমির বাঁলিক! মতিতে পরিবর্ডণ হইত: ত্দ ষ্টে 

ভিক্ষুকদের নয়ন প্রফুর হইত। ৃ 
একটি কূপ যেমন শিশিরদারা পূর্ণ হইতে পারেনা তেমনি এফ লৌভি 
মহুধ্য অর্থের ছারা তৃত্ত হইতে পারেননা। হাঁতেমতাই সর্বদাই 
অরণযতে থাকিতে যদিতিনি নগরমধ্যে বীসকরিতেন তবে ভিক্ষুকদের 
অনবরত যাচিঞার দ্বার! তিনি ও জালাতন হইতেন আর ভিচ্ষুকেরা 

ভাহার গাত্রের বস্ত্র ছিরকরিঝ। ইত । হাতেম, বলিতেন য়ে আমি, 

ভিক্ষুকদের ছু দুরাবস্থাতে খেদকরি,, কিন্ত ভাহারা। যে ধনীদিথের ইর্য), 
করিবে এম্ৎ ইন্ছীকরিন। আমরা এইভর্কে এমুন উল্যা হইলাম ট্রি 
যেমন সতবঞ্ধ: জ্রীড় অরস্ত করিলাম যখন তিনি. একটি বড়ে অগ্ে 

্ জাল্ন, আমি আহাকে চাটা করিতে টো করি তার ফি ভিন আবার 
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করণ রাজাকে কিস্তি দেন, আমি অমনি |মুভিকূপ মন্ত্রীর ছারা রা ইহাকে 
রক্ষ। করি, সে যাঁছ! হউক আমি তাহার সহিত এমৎ বাক বিতগ্ারূপ 
ক্রীড়ী করিতে লাগিলাম; যে পর্ষ্যস্ত না তিনি তাহার তর্কের ভাণ্ডার 
শূন্য করিলেন, এবং বাদীনুবাদের তৃণ হইতে সকল তার নিক্ষেপ 

করিলেন। আর এরমীণ দেখ যখন এক সদ্বক্তার সঙ্গে বাকযুদ্ধ 
করিবে উত্তমরূপে যতু কর, তোমার তর্কের স্বরূপ চাল যেন ফেলে-: 
দিওনা, কারণ তাহার খণী কথা ব্যতীত আর কিছুই সঞ্চয় নাই। 
তুমি সর্ব] ধর্মবিষয় আলোচনাকর এবং পরমেশ্বরের আরাধনধকৰ 

কেনন।, এই বহুবাক্যব্যয়ী বক্তা যিনি তাহার সমর পরীক্ষা! করেন, 

প্রধেশ দ্বারের অগ্রে অস্ত্র দ্েখাইতে থাকেন, কিন্তু উ্ত।ছুর্গের 
ধারে জনপ্রাণি থাকে না, পরেতে আর কোন তর্ক বিতর্ক যখন হইল 

না আমি তাহাকে ধীক্কার (দলাম। ইহাতে তিনি অতিশয় অত্যা- 

চরী হইয়া অসঙ্গতরূপে কহিলেন, মুখের এইরূপ ধারা আছে বখন 

বাদীর তর্কের ছারা অপ্রতিভ হয়, তখন অত্যাচারের আশ্রয় লন্ন। 

ইহার প্রমাণ অজরনামে একব্যক্তি পুত্তপিকাপুজক ছিলেন, যখন 

তিনি তর্কেতে তাহার পুত্র এবরাহিমকে পৌত্তলিক পূজার মর্ম 
বিশ্বাস করাইতে পারিলেন না, বিবাদ করিতে আস্ত করিলেন) 
যথা “ঈশ্বর বলিয়ীছেন যথার্থ বিষয়ে এই লক্ষ্য যদি পরিত্যাগ না 
কর, আমি তোমাকে প্রস্তর আঘাৎ করিব । এ উদ্দাসীন এইরূপ. 

প্রকারে তর্ক করিতে করিতে আমাকে অভিসম্পীৎ করিলেন আমিও 

কঠিনরূপে প্রত্যর্পণ করিলাম, পরে তিনি আমার পরিধেয় গলাচী.. 
ছিন্ন করিলেন, আমিও তাহার দাঁড়ির কেশ ধরিলাম। এইরূপ 

প্রকারে আমরা পরষ্পরে ছটোপাটী করিতে লাগিলাম। লোকেরা 
ক্রুত গমনে আমাদিগের নিকটে আইল এবং আমাদিগের এরূপ ব্যব-. 

হারে পরিহাস করিয়। আশ্চধ্য হইল ॥ সংক্ষেপ বর্ণনাকরি, আমরা. 

অবশেষে এই বিবাদ বিচারপতি কাঁজীর নিকট উপস্থিত করিলাম এবং: 

উভয়ে এ্ক্য হইয়। ই অভিযোগ করিলাম, যে ভীহার অপক্ষপাতি 

বিচারের দ্বারা ইহ! নিষ্পত্য কর! হয়। অস্ভিপ্রায় এই থে এক, মুসল | 

মান, বিচারপতি বিবেচনার ছারা ইহা স্থির করিতে পারেন, ধনী 

এবং. ঘরিপ্রের মধ্যে পরামর্শ যোগ্য এবং বিচার. যোগ্য কি হয়। 



১৭৪... বাজাল! গোলেস্তা। 

খ্ীবিচার পতি কাজী অস্মদাদির বদন নিরীক্ষণ: করিলেন, এবং 

'আমাদিগের গত তর্ক সকল শ্রাবণ করিলেন, পরে তিনি অধব্দনে 

অত্যন্ত চিস্তা করিতে লাগিলেন, এবং উৎকৃষ্ট বিবেচনার পরে তা- 
হার মস্তক উঠাইয়। বলিলেন, হায় হায়! ওহে তুমি যে ব্যক্তি ধন- 

বানের প্রশংসা করিয়াছ আমি অগ্রে তোনাকে বজিকেছি এই 

. জগতে দৌষভিন্ন কোন বস্ত স্থজন হষ নাই। তাহার গরমাণ দ্বেখ 

_ কণ্টকবিন|! গৌলাপপুষ্প থাকে না, দ্বুর গুণবশিষ্ট হইজেও টৈভন্য 
বলহিত করে লুকাইত ধনভাগুারেও অজগর সর্প "চকে আর বখাস্ 

রাজকীয় মুক্তা থাকে তথায় লোভী কুন্তীর ও থাকে সাঁংপারিক স্থৃখ- 
ভোগ নৃত্যুর ছার লোপ হয়, এবং দ্বর্গের তেজময় জ্যোতিসকল চতুর 

শয়তানের দ্বার! রুদ্ধ হয়। 

ধে ব্যক্তি এফ বন্ধু লইয়া আমোদ করিতে অভিলাষ করেন, 
তাহার উচিত শক্রর অত্যাচারেতে বশীভূত হওয়া, কারণ অর্থের 
ভাগুার আর অজাগর সর্প” গোলাপপুষ্প আর কণ্টক চিত্ত আর 

আমোদ এসব একত্রেতে জোড় খাকে তুমি এমৎ বিবেচনা! করন! 

ষে উদ্যানে কেবল সৌরভবুক্ত বৃক্ষ আছে। তথায় শুষ্ক গুড়ি 
কষ্ট ও থাকিতে পারে। এইরূপ প্রকারে ধনবাঁন ব।ক্তি গণের 
মধ্যে কৃতজ্ঞ ও অকৃতজ্ঞ লৌক আছে, এবং উদদীন, সন্্যাপীগণের 
মধ্যে অনেকের ধের্য্যতা আছে আর অনেকেরও নাই! বদ্ধি প্রত্যেক 
পাষাণে মতি উৎপর হইত তবে এই মতি সকল সামান্য কড়ির 
ন্যায় বাজার পরিপূর্ণ হইত জগদীশ্বরের প্রিয় ধনবান ব্যক্তিরাই 
হুইয়। থাকেন, যাহারা! সন্্যাসীদিগের ন্যায় স্বভাব প্রাপ্ত হন, এবং 
এঁ সকল সন্ন্যাপীর! জগৎপিতার নিকট প্রিয় হইতে পারেন খাহার। 
মহৎ অন্তঃকরণ অধিকার করেন। দুঃখী ঘরিত্রের দুঃখ খিনি দুর 
করেন, তিনিই অত্যন্ত ধনবান, আর বে সন্ধ্যাসীরা ধনীর নিকট সহাঁ- - 
রঙ চু *রেন না, তাহারাই যথার্থ সন্যাঁপী কারণ ভগবানের 
উক্তি আছে যিনি ঈশ্বরের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করেন, তাহার অপ-. 
রের সহায়তা প্রয়োজন হয় না।, | | 
বিচার পতি কাজি আমাকে ভৎসনা করণে ক্ষান্ত হই এ 
 জলন্যানীর প্রাতি ফিন্ধিযা। কলিলেদ ভুমি যে. অঙ্গে বলিয়াছ যে ধনী 



বাঙ্গালা গোলেন্তা। ১৭৫ 
ব্যক্তিরা কি রা সময় ব্যয় করেন এবং স্বখভোগে উন্মত্ত থাকেন 
ইহাসত্য কারণ এজগ্তে এরূপ লোক অনেকই আছেন ইহাদ্দিগের 
বিষয় তুমি ইতি পূর্বে বর্ণন। করিস্বীছ ষে ধনীরা উৎসাঁহতে দেখি হক 
এবং ঈশ্বরেব দ্বিকে অকৃতজ্ঞ হইয়া! ধনসঞ্চয় করেন আর স্বয়ং স্বখ- 
ভোগ করিতে থাকেন কাহাকে ও ধনদাঁন করেন না। ইহার আর এক 
প্রমাণ আছে। এই পৃথিবীতে যদি অনাবৃষ্টি হয় অথবা বন্যা! উপস্থিত 

হয় ধনীরা আপনা্দিগের ধনে বিশ্বীস করিয়া দয়িদ্রের দুঃখের বিষস্ব 
'অনুসন্ধ্যান করেন না আর জগণীশ্বরকে ও ভয় করেন না হহীদগের 

এই অভিপ্রায় যে অপরে যদ্দি দুঃখের দ্বার! বিনাশ হইয়া যায় আমর 

বর্তনান থাকিব কেনন। জলগ্নাবনে রাজহংসের কি কখন ভয় হয় যে 

স্্রীলোকের। উষ্ট আরোহণ করিয়া যায় তাহারা কি কখন এ উটের. 

শাবকের বিষর চিত করে বদি এই শাবক মরু ভূমিতে থাকিয়া অনা- 

হারে প্রাঁণত্যাগ করে ইতর লোকের! আপনাদের কম্বল লইয়া পলী- 
য়ন করিয়া বলে যে যদি সমুদ্বধ্ব জগৎপ্বংশ হইফ যায় ভাহাতে উহাদ্ি- 

গের কিছুই হানী হইবে না । আর কিছু এই বিষজ্বে কর্তব্য আছে। 

আমি অনেকানেক ধনবাঁনকে নিরীক্ষণ করিয়াছি তাহারা সর্ধদ! 

সততাঁর মেজ বিস্তার পূর্বক দানশীলতা প্রকীশ করিয়াছেন নত্রতাতে 

কেবল সখ্যাতি অন্বেষণ করিতেছেন, এবং জগৎপিতার নিকট ভক্তি 

ক্ষমা] প্রর্ধনা করিতেছেন তাহারা পৃথিবীর উপস্থিত্ত ও ভাবিত্রব্য সকল 

স্বখে ভোগ করিতেছেন এবং করিবেন ঠিক যেমন পৃথিবী পতির ন্যায় 
ভগবানের সহায়ত! প্রাপ্ত হইতেছেন। ইহার সমৃশ্য প্রমাণ তুমি 
মজার উদ্দীন আবুবেকর সাদ ভূপালের প্রতি অবলোকন কর বিনি 
বিপক্ষগণের জর়কারক লৌক সমুহের পরেও প্রভূ, ধর্মবিসয়ে প্রবল রক্ষক 

সলামন ভূপাঁলের উত্তরাধিকারী এবং বিচারেতে সকল নরপাল অপেক্ষা 

 প্রধীন। আছ! ভগবান যেন ইহার 'আতু বৃদ্ধি করেন এবং ইহণর যুদ্ধ 
'পতাঁকাঁতে জয়দান করেন ঈশ্বরের যে রূপ স্নেহ এই রাজার প্রতি, 

“প্রচার হইয়াছে এরপ স্বেহ এক পিতা! তীহার পুত্রের প্রিতি ও করেনন। |) 
সে ফ্লাহাহউক যদি তুমি মানব জ'তির উপর দানের হস্ত বিভ্ভার কর. 
ভগবান ও তোমার প্রতি সৌভাগ্য দ্বান করিষেন, ঈশ্বরের কপ 

হুইলে তুমি পৃথিবীর অধিপতি হইতে পারিবে। 
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যখন /& বিচার পতি কাঁজি এইরূপ বাহজ্যতারাপে তাহার চু 

করিলেন এবং সঘত্ৃতার ক্ষমত! অমাদিগের আশার অতিরিক্ত প্রকাশ 
করিলেন আমরা উভয়ে তাহার আজ্ঞাতে সম্মত হইলাম এবং পরম্পরে 
মার্জনার সহিত আলাপ করিলাম, আর অক্সর্ধাদির মধ্যে যাহা ঘটিয়। 
ছিল তাহ! ক্ষমীর নিমিত্ত উত্ভয়ে উভম্নকে মিনতি করিলাম ছৃতরীং 

আমরা তখন উভয়ে শীলতার পথে গমন করিলাম এবং আপন। আপনি 

আপনাকে ধাক্কার দিতে লাগিলাম পরে আমর] পরল্পরের কর ও বদন 

চুম্বন করিলাম এই হেতু আমাদিগের বিবাদ ও শেষ হইব! গেল । তথন 
"মামি বলিলাম ওহে সন্যাপী এই জগতের উপজ্রবের বিষয়ে আন্দাস 
করিওন| কারণ ইহাতে অস্থবি হইবার সম্ভাবন! । যদি এরূপ অনুশ্ুচনার 
প্রাণত্যাগ হয়। আর ভাগ্য ক্রমে যদি তুমি ধনবান ব্যক্তি হও আর 

তোমার হস্ত এবং অভ্ভঃকরণ আজ্ঞাতে রাখ তবে ভোগ কর এবং দান 

কর যেন ভবিষ্যতে ভোমীর জীবনে স্বর্গীয় ুখ উপার্জন করিতে পারে। 
সপ্তম অধ্যায় সমাপ্ত। 

অহটম অধ্যায়। 
কিনি 

জীবনের ব্যবহারার্ধে কতিপয় নিয়ম | 

প্রথম নিয়ম । | 
ভীবন লন্োষের নিমিত ধন উপার্জন করা হয় ধন সঞ্চয়ের নিমিত্ত 

কিছু জীবন হয়ন1! আমি এক ধার্ট্িক জ্ঞানী মহুষ্যকে প্রশ্ন করিলাম . 

. এই জগৎ মধ্যে কে ভাগ্যবান হয় আর কেবা না! হয় তিনি উত্তর করি- 
লেন যে ব্যক্তি স্ুখভোগ করিয় দীর্ঘ জীধি থাকেন তিনিই [হন ভাগ্য- 
বান, আর. ধিনি বিনা স্বখ ভৌগে পতন হন তিনিই ভাগ্য হীন! অত-.. 
এবঞ্নিগুণ হতভাগ্য জনার মঙ্গল চেঃ1 করন! যে র্্ কর্ম না করে, 

আর অর্থ সঞ্চয় করণে সম রঃ কাটায় অথচ অধের ব্যবহার 
করেনা। নর টা ৬ 

|  ছিতীয় নিয়ম । 22 878 
তাব্বিকাবোেস। “ যাহার মঙ্গল হউক ” কারু মহিপালকে উপ- -ঃ 

| ও দেশ টা? বা কুট বে কার হারাতে অপরের উপকার, কষিযে 



| বাঙ্গাল! গোলেম্তা। -. ১৭৭ 
(ভগবান ও সেই প্রকারে তোষার উপকার করিবেন! ভগবান কখনই 
ঝাঁবপ করেনন! যে তুমি তীহার অভিপ্রীক্ধ শ্রাবণ করিয়াছ। অতএব 
যেব্যক্তি তাহার অর্থের ব্যবহার না করেন তাহার ধন উপাঞ্জনের . 
লভ্যতে মনোযোগ দেওয়! কেবল ভবিষ্যতের আঁশ] ভঙ্গ কর! যাত্র। 

যদ্দি তুমি অভ্ডিলষি কর যে সাংসারিক ধন হইতে উপকার প্রাপ্ত 
হবে অগ্রে তোমার সঙ্গীগণের প্রতি দয়! দেখাও যাহ! পরমেশ্বর 
তোমাকে দান করিয্বাছেন। আরব জাতির বলেন বিন বার্ধভায় 
ঘয়াবান হও, কারণ এদয়া তোমার প্রতি নিশ্চজ রূপে প্রত্যাগবন 

করিবে । তাহার প্রমাণ যে কোন স্থানে দয়ার শ্ববূপ বৃক্ষ জন্মায় গগন 

মণ্ডল ব্যাপিয়া ইহার শাখাপলবাদি বিস্তার হয়, 'অভঞব ইহার 
ফল ভক্ষণের আশ! ভোগ কর। অতি যত্পৃর্ধক এই বৃক্ষকে পালন কর, 
ইহার মূলেতে করাৎ কখন দিওন| | পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দাঁও যে, 
তুমি টবসহায়তা প্রাপ্ত হইয্বাছ যে, তিনি দানের ধন হইতে ভোমীকে 
৫নরাশ করেন নাই! আর বাজার অধিন কোন পদ প্রাপ্ত হইলে 
গর্ধ করন। কিছ্ধ ভগবানের কাছে কৃতজ্ঞ হণ, কারণ তিনি তোমাকে 

তাঁর সেষাতে রাখিয়া ছেন । 

তৃতীয় নিয়ম । 

_ সুইজন ব্যঞ্চি অনর্থক পরিশ্রাম লইয়া সমদ্ধ অতিবাহিত করিয়াছি- 
লেন । তাহার প্রযাগ একজন ধন উপার্জন করিয়ু। তাহ! ভোগ করিলেন 

না, ও অপর ব্যক্তি জ্ঞান বিদ্যাশিক্ষা করিয়া ভাহার ব)বহীর করিলেন. 

না। অতএব বলি যদি তুমি জান পূর্ববক কর্্ম না কর, তবে কি. প্রকারে 

জান ও বিদ্য অভ্যাস করিবে 1ইহাতে তুমি চিরকাল অবোধ থাকিবে । 

ইহার উদাহরণ একটি শিশু যাহার পৃষ্ঠে পুস্তকের বোবা দেওয়া হয়, সে 
প্রগাঢ় রূপে পত্তিত ও জ্ঞানী হয়না, তবে সে তাহার অন্যমনে কি. 

জানিতে রে যে একি পুস্তকের বোঝা কি কাষ্ঠের বোঝা । | 

চতুর্থ নিয়ম । 

ধর রক্ষার রনিমিত জ্ঞান ও বিদ্যা ব্যবহার হয়, ধন উপার্জনের জন্য 

ছা ্ সা ব্যক্তি লভ্যের শিিভ নদ টি শ্ং ক্ষমতা 
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১৭৮ বাঙ্গাল! গোলেস্ত!। 

দোষারোপ করেন, সে যেন একটি গোলার স্থজন করেন পরে তাহ 
সমুদয় ভষ্ট হইয়া যায়। 

পঞ্চম নিয়ম। 

এক অন্ধ যেমন উচ্কা হন্তে লইয়া! গমন করে, বুদ্ধিহীন পণ্ডিত লোক 

ও সেই প্রকারে হয়, উহ্ধ! ধারী অন্ধ অপরকে পথ দেখায়,কিন্ত স্বয়ং পথ 
দেখিতে পায় না। অতএব যে ব্যক্তি জীবতমানে অসাবধানতার় 

দ্বণীত কাঁধ্য করে, সে কোন ধিষস্ব ক্রয় ন! করিয়া! দুরে অর্থ নিক্ষেপ 

করে | 
[ 

যষ্ঠ নিয়ম । 

যেমম ধার্মিক হইতে ধর্টের পরিপক্কত| উপাঞ্জন হত্ব, তেমনি জ্ঞানী 

লৌক দ্বারা রাজধানীর সন্ত্রম উৎপত্তি হয়। আর বিচীরালয়ে জ্ঞান- 
বান লোক 'নিঘুক্ত থাক! প্রধুক্ত ভুপালেদের জ্ঞানী লৌকের অধিক 
অভাব হত্ব। অভএব হে মহারাজ ! আমার পরামর্শ শ্রবণ কর, কারণ 

তোমার স্থলেতে ইহ! অপেঙ্ষ! অধিক বাবস্থা আর কিছুই নাই যে, জ্ঞানী 
দিগের বিনা পরামর্শে কোন বিষয় বিশ্বাস করিওন1 যান ও সাধারণের 

কর্মে জ্ঞানীর অধিকার নাথাকে। 

লগ্তুম নিয় 

এই তিনটি বির তিন প্রকার কাধ্য উর কখন চিরস্থায়ী থাকেন! 

অর্থাৎ ব্যবণা হীন ধন, তর্কহীন বিদ্যা, আর কর্তৃত্হীন রাজধানী কখনই 
চিরস্থাী হয় ন!। 

অষ্টম নিয়ম । 

বেসন দুষ্টের প্রতি দরা! করিলে শিষ্টকে ক দেওয়া হব তেমনি 
অত্যাচারীগণকে মাঞ্জনা করিলে. অত্যাচারভোণী ধিগের প্রতি, হানী 
হয্ব। যদি তুমি ইভরের সঙ্গে মিলন কর এবং তাহাদিগকে দয়! রর) 
তাখার। ভোমান্র প্রতি দোধারোপ করিবে, তারা তুমি ভাহাদের 
নোষের অংশ প্রাপ্ত হক 



বাঙ্গাল! গোলেস্তা। ১৭৯ 

নবয নিয়ন 1 

তুমি রাজাদিগের প্রণয়ের উপর এবং বালকগণের সবমধুর বাক্যের 
উপর বিশ্বীন ক রিওনা, কারণ ইহারা মামানা কারণে বাকোর পরিবঙন 
করে | এক নিশিগত হইলেই সমুদয় অস্তর করে। সাঁর। অ্ীলোককেও 
বিশ্বাস করন,যাহার সহজ উপপতি আহে । কারণ ঘ্তুমি তাহার 
প্রতি স্বীয় অস্তঃকরণ প্রদান কর, নে ভাহা হ'তে ভিন্ন হইবার চেঃ। 
করিবে | 

দশম নিয়ম । 

তোমার গোপনীত্ব বিষয় যাহা! আছে, তাহ। কোন বন্ধুর নিক্টে 

প্র্কীশ করিওন। কারণ তুমি কি প্রকারে উহ বলিতে পার যদি কৌন 

সময়ে এ বন্ধু তোমার বিপক্ষ হয়। এই প্রকারে তোমার ক্ষমতার 
দ্বারা তোমার বিপক্ষের প্রতি হানা করনা, কারণ কোন নময়ে ভিনি 

আবার তোমার বন্ধু হইতে পারেন। আর যে বিষয় তুমি গোপনে 

রক্ষ! করিতে ্মভিলাষ কর, কাহার ও কাছে তাহ| প্রকাশ করিওন।। 

যদি ও তিনিবিশ্বাপ খোগ্য পাত্র হন। কেননা তুমি যেমন তোমার 

গোপনায় বিষয়ে ঠাক থাকিবে অপরে তেমন থাকিবেন| |. 
এক ব্যক্তির গোপনীর বিষর অপরের কাছে প্রকাশ করা অপেক্ষ। 

নিস্তব্ধ থাক নিরাপদ এসং রী ব্যক্ষির উচিত যে, ইহ কাহার ও 

কাছে প্রকাঁধ না করে। হে দ্র মনতুধা! বারি উৎপাত স্থান আবদ্ধ কর 

কারণ, যখন ইহ পরিপূর্ণ হইয়! মহাবেগে আত বাহে থাকিবে, তখন ৮ ৃ 

তুমি ইহাকে নিলারণ করিতে পারিবেন! । যে গোপশীয় কথ। কো এ 

মায়ের মধ্যে বলিতে পার! যায় না তাহা তুমি কখনও বলনা । 

একাদশ নিয়ষ। 

এ এক টা শক্র যেবাদ্য হইয়া মিত্র দেখায়, ভাহার আর ফোন. 

ডিগ্রাহ নয়, কেবল প্রবল শক হইবার মানস। জ্মানীরা বর্ণন করি, 

মীছেন, যখন বন্ধুর সলাত নিশ্বাস হমুনা, তখন কি. বেরীর (ভাষা- 

মদেতে বিশ্বীদ কারতে পারা যায়? বেব্যি রশ বিপাকে দুদ 



১৮০ রা বাঙ্গালা গোলেন্তা |. 

জ্ানকরেন, তাহাকে এই তুলন| দেওয়ুযাক্ন, ্ যেন অনলের বিন্কি ৃঁ 
সমুদর অগ্রি যেমন নির্বাণ করিয়া এ অগ্ি কণাকে অমনোযোগ 
করিলে ক্রমে ইহ] প্রবল হইয়া জগৎকে ধ্বংস করে। তেমনি হুর্ববল 
অরি প্রবল হইয়! অনেক হানী করে ।অতএব যখন তোমার ক্ষমতা! হবে, 

এ অগ্নিকণ? স্বরূপরিপুকে আশু নির্বীণ করিবে । আর যদ্ধি তুমি শত্রুকে 
তীরে বিদীর্ণ করিতে পারগ হও, তবে এত শীত্র একাঁধ্য সাধন করিবে 
যেন প্র শত্র স্বীয় ধনুকে গুণ দ্িব!র সাবকাশ ন। পায় । 

দ্বাদশ নিয়ম । 

দুইজন শত্রুর মধ্যে এমন প্রকার কথণ কবে যে পরে তাহার। উভত্রে 
তোমার বন্ধু হই) আইসে এবং তোমাকে ও ন1 'লজ্জ! পাইতে হয়। 
ছুইজন লোকের মধ্যে যুদ্ধ অনলের স্বরূপ হয় এবং হতভাগ! নিম্ুক 

কুত্সারূপ জালানী কাই যোগীইতে থাকে ।গরে যখন এঁ উভয় যোদ্ধারা 
একত্রেতে প্রক্য হয়, রী নিন্দক তখন উততক্নের ছারা দ্বণীত হয়। যে 
ব্যক্তি দুই লোকের মধ্যে বিবাদাগ্রী প্রজ্জলীত করিয়। দেয়, সে অবি- 
বেচন! পূর্ধবক খয়ং এ অগ্রিতে দগ্ধ হয়। তোমর! বন্ধুগণের নিকটে 
কানে কানে কথ| কহিও, যেন তোমার নির্দয্ব শক্রু তাহ! গোপনে অবণ 

ন| করে | প্রাচীরের অন্তরালে যাহা বলিষে তাহাতে ও সতর্ক্য হও 
কেননা প্রাচীরের অস্তরালে কে আছে তাহ! তৃমি বলিতে পারন।। 

ব্রয়োধশ নিয়ম । 

যেকোন ব্যক্তি তার টৈত্রের বৈরীর সঙ্গে হাত! করে,সে মৈত্রের 

হাঁনীকরে । হেজ্ঞানী মনুষ্য! যে মৈত্র তোমার শত্রুর সঙ্গে সহবাস 
করে, ভাহার বিষয়ে তোমার হস্ত সকল ধৌত কর, অর্থাৎ তাহার সঙ্গে 
আত দিন রেখনা 1. | 

ক চুদ নিম । : 
যখন বিষস্ব কর্ণ করিতে কোন সচ্দেহ উপস্থিত হাবে, ধাহাতে অল্প 

হানী হবে তাহী মনোনীত কর। শিক্টাচার মনুষ্যকে কখন কট্বাঁক্য 

প্রয়োগ করিওনা কারণ তিনি শাস্তির ঘারে আঘাত করেন,কখন হি 
অনুসন্ধান করেনা 1. ...:. নি . 



বাঙ্গালা গোলেস্তা। ১৮১ 

পঞ্চদশ নিয়ম! 

যখন একটি বিবন্ন অর্থের ভ্বারা সমাধ। হইতে পারে, তখন কোপ 
মন্য্যের জীবনকে স্িপদধে রাখ। পরামর্শ যোগ্য নয়, যখন প্রত্যেক চীতু- 
নিতে বাছুর ছার! কাঁধ্য নিষ্কল হয় তখন অসী নিম্বৌধ কর] বিধি হয়। 

ষোড়শ নিয়ম । 

দুর্বল বৈরীকে কখন ঘষা প্রকাশ করিওনণ, ঘর্দি তিনি প্রবল হন, 
কখন তোঁম!কে রক্ষ! করিবেন না। যখন তুমি এক শর্ুুকে দুর্বল 

দেখিবে, নির্ভয়ে ও অহগ্কারে নিশ্চিন্ত থাকিওনা, কারণ তথায় 

প্রত্যেক অস্থিতে মঞ্জীতে রস আছে. এবং অঙ্গরাখার ন্যার মঙ্গুযাকে 

চাঁকিয়! রাখে । যে কোন ব্যক্তি ছুষ্টকে কষ্ট দিয়! নষ্ট করে, তার 

দৌরাত্ম্য হইতে জগ্গৎকে উদ্ধীর করে এবং সেই দুটলোক ও ঈশ্বরের 
কোপ হইতে মুক্তি পায়, যদিও ক্ষম! প্রশংপনায় হয়, ব্রা অত্যা- 
চারির ক্ষত স্থানে মলম নিযুক্ত করনখ। তিনিকি জানেন না যে 

কোন ব্যক্তি শত্রর জীবন রক্ষা করে, সে আদিপুরুষের সকল সম্তা- 

নের প্রতি হানী করে। 

সপ্তদশ নিয়ম। 

এক ধিপক্ষের পরামর্শের পশ্চাৎ বস্তা হওয়া! পরামর্শ যোগ্য ময়, 
বিপক্ষ যাহ! বলে, তাহ! তুমি শ্রবণ করিতে পার, কারণ তুমি 

তাহার পরামর্শর বিপরীত কাধ্য করিতে পারিবে । বিপক্ষের পরা 

 মর্শ যদিও উৎকৃষ্ট হয়, তিনি যাহা করিতে বলিবেন, তাহ! তুমি 

পরিত্যাগ কর, কারণ যদ্দি তুমি তাহার মন্ত্রণার পণ্চাদর্তি হও, ছুঃখস্থ 

হইলে আপনার জাছুতে করাবাঁৎ করিতে থাকিবে । আর ভৌ- 

মার বৈরী যদি একটি পথ দেখাইয়া দেয়, তাহ! যছি তীরের ন্যায় 

সোজা পথ হয়, তখীপি সেদিক হইতে ফিরিয়া অন্যদিকে গমন 

করিবে । 

গাগা রিট ১০০০৬. 



১৮২ বাঙ্গাল! গোলেস্তা। মা 

অষ্টাদশ নিয়ম 1 
_ যেমন প্রচণ্ড কোপে মহাশঙ্ক! স্থজন করে, তেমনি লময়ফমে দয়াতে 

ক্ষমতাকে বিনাশ করে । অতএব এত নিষ্ঠর হইওনা, যাহাতে বিরক্তি 
জন্মায় । নির্দয়তা এবং দয়া একত্রিত হইলে নী হয়। ঠিক যেমন 

এক অস্ত্র চিকিৎসকের ন্যায়, যিনি বেলকার ও ব্যবহার করেন, আবার 

পটি নিযুক্ত করেন। জ্ঞানী মনু কখন অভিশর নির্দয় 
ব্যবহার করেন শ|। অথব। এমন শৈথিল্য ও সহ্য করেন না, বাহাতে 
তাহার গৌরবের লাঘব করে। তিনি আপনাকে ও মহৎ মনে 
করেন ন1, কিন্বা তাহার জ্ঞানকে ও অমনোৌযোগ করেন ন।। এক 

মেষ পালক তাহার পিতাকে বলিল, হে পিতঃ! তুমি জ্ঞানী, অত- 

এব তোমার বহুদর্শন হইতে আমীকে কিঞিৎ জ্ঞান শিক্ষা! দাও | 

তিনি উত্তর করিলেন, সর্বদা সন্ত থাক, কিন্ত অধিক অংশে নয়, যেন 

লোকের! ব্যাছের ন্যায় তীক্ষ দন্তের ঘ্বার| তোমার অপমান করে ন)। 

উনবিংশ নিয়ম। 

এক রাজধানীতে এবং ধর্প্মবিষয়েতে এই দুইটি ব্যক্তি সাধারণের 
ধররীহন, অর্থাৎ দয়াহীন রাজ এবং জ্ঞাণহীন থার্ট্িক। কিন্তু এক 

রাজা ভগবানের আজ্ঞ। পালক ভূত্য না হইলে রাজধানীর কর্ড 

ইতে পারতেন ন।। | 

[বংশ নিয়ম। 

এক ভূগালের পক্ষে এই উপযুক্ধ হয়, তাহার শক্রগণের প্রতি 
অধিক রাগ প্রকাশ ন! করেন। যদার! 'তীহার বন্ধুগণ ভীত হন। 

কারণ কোপাগ্নি প্রথমে রাগির প্রতি পভন হয়, এবং তাহার পর সেই 
শিখ। শত্রুর উপর পতিত হয়। পৃথিব।স্থ আদিপুরুষের সম্তানদিগের. 
অহঙ্কার ক্রুমতা এবং দবাস্ভিকত! গ্রহণ কর! উপযুক্ত নয়৷ অতএব তুমি 

ষে ব্যক্তি হতনা কেন তোমার অধিক ক্রোধ এবং শঠত| আছে, ইহাতে 
আমি বিবেচন! কারি যে, তুমি মৃতিকা হইতে স্থজন হওনাই, কারণ 
ভাহ! হ'লে সৃত্তিকার ন্যায় খৈথ্যবাদ হইতে । আর ইহাতে বোধ 
হইতেছে যে, তোমার উিৎপন্ধি অনল হইতে, এই:হেতু তোমার .শ্বকডীর. 



বাদালগোলেস্তা। ১৮৩ 

ও অনলের ন্যান্ধ হইয়াছে, সে যাহ! হউক বাঁধলকানদেশের মধ্যে 
আঁমি এক ধার্টিকের সহিত সাক্ষাং করিল।ম, এবং তীহ!কে বিদযু 

পূর্বক বলিলাম হে ধার্ট্িক মহ'ঠশয় ! তোমার উপবেশদ্বার। অজ্ঞা- 
নতা হইতে আমাকে রক্ষ। কর, তিন উত্তর করিলেন, হে পণ্ডিতা- 

গরগ্নণ্য। সৃত্তিকার ন্যাম্ব ধর্য্যাবলম্বন কর, আর তুমি যাহ! শীস্ত্রেতে 

অভ্যাঁন করিয়াছ, এই সকল বিষ স্ৃত্তিকংর মধেো আবৃত করিয়া রাখ। 

একবিংশ নিয়ম । | 

শত্রুর হস্তে এক দুটলৌক বন্দী হয়, কারণ যেকোন শ্ছানে তিনি 

শ্মন করেন, তিনি ভার অপনার নিগ্রহের থাবা হইতে পরিত্রাণ 

হইতে পারেন না । 

যদ্দি এক দুষ্টলোক দুঃখের হস্ত হইতে স্বর্গেতে ও পলায়ন করেন, 

তথায়ও তীহার কুম্বভাবের শিমিত্ব দুঃখভোগ হরে ! 

দ্বীব্শ নিয়ম । 

যখন তুমি তোমার বৈরীর পৈন্যগণের মধ্যে অনৈক্ নিরীক্ষণ 

করিবে উততমন্তূপে লীহদী হবে| কিন্তু যি উহার! এক্যতায় থাকে 

প্রহরী রাখিয়া সাবধানে থাকিবে। আর যখন বৈরীগণের মধ 

বিবাদ দেখিবে বন্ধ্বর্গ লইগ্বা আর।ম করিবে। কিন্ত ইহাদিগের একতা ... 

দেখিলেই তখনি স্বীয় ধন্ুকে গুণ দিয়! উহাদের দুর্গের প্রাচীরের 

উপর সর্ধঘাতীর নিক্ষেপ করিবে। ৫ 

্য়োবিষুশ নিয়ম । 

.. শকু যখন সর্কপ্রকীর চাতুরীতে নৈরাশ হবে, তন মে বছ্ুত্বা :ং 

করিষার কথ! উ্বাপন করিবে, অভিপ্রায় এই যে, সে এইরূপ 

বর্চনীতে ফল প্রাপ্ত হইতে পারে। যাহা তাহার শক্রতা হইতে. 

. চতুর্বিবংশ নিয়ম । 

জামার বৈরীর হস্তের ছার।
 আরির মৃত্তক ভঙ্গ কর খাহাতে 

তব. 



১৮৪. বাঙ্গালা গোলেন্তা। 

লতভ্যের ফল প্রাপ্ত হইতে নৈরাশ হইবেন | যি এ শত্রু এই বিষয়ে . 
কৃতকাধ্য হয়, তুমি অরিকে হত্যাকরিলে আর যদি ও তাহ! না হয়, 
তখাপি তুমি শত্রর কাছে নিরাপদ থাকিতে । ও 

যুদ্ধের দিবসে তোমার ছুর্বল শক্রর নিকটে 'নাপনাকে বির 
জ্ঞান করিওনা, কারণ যে ব্যক্তি দুঃসাহসী হনব, সে প্রকারন্তরে সিংছের 
মস্তক হইতে মত্তিষ্ক বাঁহির করিতে পারে। 

পঞ্চবিংশ নিয়ম। 

যখন কোন বিবয় প্রকাশ করিলে মনুয্যুর অস্তঃকরণে দুঃখ উপস্থিত 
হইবে এমত স্থলে নিস্তব্ব থাক। উত্তম! কেননা! ইহা তিনি অপরের 
নিকটে বণ করিতে পারেন। | 

এবিষয়ে একটি প্রসঙ্গ আছে যধা |বুল্বুল বস্তব। 1 তুমি বসন্ত কালের 
দভ সংবাদ আন এবং কুসংবাঁদ পে চক্কের প্রতি প্রদান কর । 

যড়বিংশ নিয়ম । 

কোন লোকের বিশ্বাসঘাতকতা রাজাকে জানাইওন1। কেনন! 
তোমার এবিষয় বলার অগ্রে রাজ! ইহা সমুদস্ব রূপে প্রমাণ করিতে 
পারিবেন তবু যদ্দি তুমি এবিষয় জ্ঞাতকর, তবে তুমি আপনার বিনাঁশের 
কাঁধ্য করিষে। যদি তুমি কোন বিষয় বর্ণনা করিতে প্রবস্ত হও, 
যাহ! উত্তম রূপে জ্ঞাত আছ, তাহাই বর্ণনা! কর, তাহাতে তোমার কথায়, 
ফল দর্শাইতে পারে+ 

 অপ্তবিং শু নিয়ম | রি 

| ধা ঘা নগ্ুয্যকে 9 অপর ই | 
পাম অভাবে তিনি স্বয়ং দণ্ডায়মান হন! 

নাসির নিয়: ॥ 

প্রতারক ক্র পর শরতারনাহ এ এবং মিষ্ট প্রশংসায় ক্ধন চি 
হইওন1। মূর্খ ব্যক্তি প্রশংসাঁতে সন্তোষ হইয়া! শবের ন্যায় তাহার 
ক্ষীত চরণে ». জুগঠল বেখাইক্স। খাকে। অতএব সাবধান হও, 
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সাক রারে মিখা প্রশংকের কথ। শবগ কার? কেনন! | 
সেব্যক্তি অন্ন বাক্যব্যয় করিয়া তোঁন! হইতে বথেষ্ ভা, পাইবার ূ 
আশীকরে। যদি একদিবস তুমি তাহার অভিলাষ পর্ণ না কর, 
তোমার সকল গুণ একেবারে পরিবর্তন করিষু। দুইশত দোষ তোদাকে | 

| দেখাইবেন।, | 

উনি শ নিয়ম | 
একসৎসক্তাঁর বস্তৃতায় দৌমারোপ না করিলে আপনার বস্তুত . 

প্রবল হয় না। ভোমার আপনার বুদ্ধি ব্যতীত মুখের অল্রোধে 

স্বীয় বক্তৃত্তায় দীর্ভিকহইওন! | 
ত্রিংশ নিয়ম । | 

সকলেই বিবেচন| করে যে, ভাহার আপনার জান শ্রেষ্ঠ হয় এবং 
ত্র শিশুর ন্যায় আর কোন শিশু সৌন্দধ্য হয় না| এই প্রকারে এক 
ইন্তদদী এবং এক মুসলমীন বিবাদ করিতেছিল ভাহ| ভাবণ করিয়। আমি 
হাসিলাম। & মুসলমীন রাগান্বিত হইয়া কহিলিন, ভগবান্ যেন আমাকে 

বিনাশ করে| | এ ইন্ুদ্রী কহিলেন, এই পেন্টাঁটিউক নামক ধর্ম পুশ্থাকের 
উপর আনম সফত 'করিতেছি যে, আমি তোনার ন্যায় যুসলমণন হব, 

যদিও 'আঁমি ভম পূর্ক সফত করিয়াছি। 
একত্রিংশ নিয়ম |. 

্শজন মন্থ্য একটি মেজের চতুর্দিকে উপবেশন করিয়। তৃপ্ত পুর্ব .. 

আহার করিতে পারেন কিন্ত দুইটা কুন্ধুর একটী নৃতদেহে আহারে তৃপ্ত 
হইতে পারেনা | তেমনি লোভি মন্ুষ্যর সমস্ত জগৎ অধীনে থাকিলে 
ও ক্ষ ধিত থাকবেন অতএব যে ব্যক্তি নিরাকাজ্ষ হন তিনি একখণড.. 
রুটাতে ও তৃপ্ত হন আর তাহার অগ্রশগু উদর বিনামাংস ভোজন ও .. 
স্ভোষ হইন্ব থাকো কিন্তু লৌভিব্যক্তি সমস্ত পৃথিবীর এশ্রযতে ও. 
তৃপ্তহনন|। আমার জনক যখন তীহীর ভ্ীবনৈর সময় প্রীয়শেষ 
- হইতেছিল আমাকে এই পরামর্শ দিয়া লৌক স্তরীত হইলেন। হে পুন্ধ 
কাম রিপু অনল স্বরূপ অতএব ইহাকে, পরিত্যাগ কর, তাহা হইলে ৃ  
দ্রকের অগ্িশিখাতে তুমি ক্রতগমন করিবেনা, &ঁ কামরূপ, অনলকে:.. 
নির্বাণ করিবার ামর্, ও ব নাহয় ্খৈ্ রগবারির ঘায়া উহাকে 
শীতল, করিবে 

ই ৪ . ডি ট 



১৮৬ বাঙ্গালা গোলেনা। .. 
দবাত্রিংশ নিয়ম । | 

.. যেব্যক্তির ক্ষমতা থাক্ষিতে পরের উপকার ন! করেন, তি নী 
পায় হইলে দুঃখভোগই করিবেন অর্থাৎ তাহার অসময়ে কেহই ভাহার 
উপকার করিবেন । অহিতাচারি লৌক অপেক্ষা পৃথিবীতে অধিক 
ভাগ্যহীন লোক আর কেহই হয়না, কারণ, তাহার ছুঃখের দিবসে কেহই 
তাহার বন্ধু হনন]। 

| রয়ন্ত্রিংশ নিয়ম ॥ 

যেযন এক নিশ্বাস ধারণ দ্বারা জীবের জীবন রক্ষাপায়, রা 

সাংসারিক ব্যক্তির জীবিত "অবস্থাতে নান! প্রকার ভোগ প্রাপ্ত হয়। 

'আর যে সকল ব্যক্তির সংসারের নিমিত্ত ধর্মকে বিত্রয় করেন, তাহার! 

গর্দভের স্বরূপ হন। লোকের! যেমন ইউসফকে বিক্রয় করিয়া কিছুই 
প্রাপ্ত হননাই, ধর্ম বিক্রেতাদের ও সেইরূপ ঘটিয়। থাকে। হে আর্ি 

পুরুষের সন্তান সকল ! আমি কি ভোমাদিগকে বলি নাই যে সয়তানের 
সেবা! কখন করন1। এক শক্রর পরামর্শ ঘারা বদ্ধুর সহিত অঙ্গিকার 
ভঙ্গ করিওন! আর সর্ধদ] এই বিবয়. বিবেচনা কর যে, কাহার 
সহিত এঁক্য বা অনৈক্য হইয়াছে | 

| চতুস্তিৎশ নিয়ম | 

- ধার্টিকের! এসং দরিদ্রের বিপক্ষ রাজার উপর সয়তাঁন কখন কর্তৃত্ব 
কত্বিতে পারেননা। ঈশ্বর আরাঁধনীতে যে বক্তি অমনোধোগ করেন 
তাহাকে কখন বিশ্বাস করনা । আর উপবাস দ্বারা যদিও তিনি বদন, 
বিস্তার করিয়া খীকেন, তথাপি ও ভিনি বিশ্বাস যোগ্য হননা। কেনমা 
ঈশ্বরের উপদেশ যে ব্যক্তি মান্য না করেন, সেকখন স্বীয় গণ পরিশোধ 
করিবার নিমিত্ত য় করিবেননা। আমি শ্রধণ করিস্বাছি ঘে কতকগুলি 

লোকেরা চঙ্িষ বৎসর ঘ্বপূর্বক একটীন দেশীয় পাজজ গঠন করিয়ীও. 
 শেৰ হয়নাই, কিন্তু ইংলগড দেশে সেই প্রকার পাত্র প্রতিদিন একশতটি ৃ 
নির্পণণ হয় । হুতরাং মূল্য অতি সন্প হয়। একটি কুছুট সাবক অগ্ড 

. হইতে বাহির হইবা মাত্রেই আপনি খাদ্য অন্থসন্ধান করে। কিন্তু একটি 
বানবের শিল্ত ভুমিঃ হইবা মাত্র জান এবং বুদ্ধি, প্রাপ্ত হয় ন! ও. একে: 
বারে অধিক পরিপন্ধতীতে পৌছয়না, এই শিশু ক্রমে, ক্রমে বি বুদ্ধি 
ক্ষমতা সকল বিষদ্বে গ্ুয়ার/ করিয়া তে হয়। -এক্ষনে ক্কীচের বাসন: 
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রবে রস হয়, তরিষিতি ও মূল্য সামান্য । যয র্ ০ প্রাপ্ত 
হ্ওয! যায় এই হেতু উহ! বহছুমূল্য। ৃ 

পঞ্চত্রিংশ নিয়ম । 1. 
সকন কর্দ্দ ধৈর্য অবলম্বন করিলে হুসিদ্ধ হয়, কিন্ত চঞ্চল ব্যক্তি 

তাহার কর্মের অস্থিরতার অন্য প্রায় টনরাশ হন। এক কানন মধ্যে 
আমি স্বচক্ষে অবলোকন করিলাম যে, এক ধীরগামি ব্যক্তি ভ্রতগাঁধি 
মনুষ্যের আগ্রে গিষ্বী পৌছিযীচেন। এক ভ্রতগীমি অশ্ব কিয়, র গমন । 

করিয়া! অতিশয় ক্লান্ত হইয়াছে, তথায় এক উষ্ট আরোহি বীর গ্রমনে 
উহার অগ্রে গিয়া! পে ৭ছিয়াছে। 

ষটত্রিংশ নিয়ম । রড 
এক মুখের পক্ষে নিপ্তব্ধ থাঁকা ষেমন উৎকৃষ্ট কর্ন্ম হয়, তেমন আদ্র 

কিছুতে হয়না । এ যদি তিনি এই বিষয়ে বিবেচক হন, তবে আর. 

তিনি মুখহন না। যখন তুমি কৌন বিষয়ে পরিপন্ধত! এবং ভত্রত 
অধিকার করিতে অভিলাষ করিবে, অগ্রে দত্তের ভিতরে রসনাকে 

আবদ্ধ রাঁখিবে, কারণ ইহা! না করিলে মনুষাকে অপমানিত হইতে হ্য়। 
ঠিক যেমন শাহীন বাদীম পরিমাণে নান হয়| 

কৌন সময়ে এক নির্বোধ মনুষ্য তাহার পালিত গর্দন্ডকে যত বক 

শিক্ষার্দিতেছিজেন। আবার উহার উপর অর্থব্যয় ও করিতেছিলেন। 

ইহাতে কৌন এক ব্যক্তি ভাহীকে বলিলেন, হে নির্বোধ! কেন তুমি. 

উম্মাদের ন্যাত্র কাধ্য করিতেছ ? ইহাতে কেবল নিদ্দক হইতে আপনার 
উপর তিরস্কারকে আহ্বান করিতেছ ? | | 

-.. যেমন ভোমা হইতে মুখ'লোকে কথার উপদেশ রর বরিবেন), 

ফি তুমি তাহাহইতে নিস্তব্ধতা শিক্ষ/ কর। যেব্যক্তি কথার উত্তর 

দিতে, অথে বিবেচন| করেন, তিনি সচরাচর অন্যার..বাকাই 

(কহিবেন | হয় জানীর ন্যায় কথা কও নতুব। মুখের যায়, দ্র হই 

রা খীক |... র্ 
2848০ জি ত্রিংশ নিয়ম) ডে 
, বি বেহ ই তোমা! অপেক্ষা অধিক ভ্রাণী হন, সার ডুষি হার লে 

; ক কর তবে এমন নিয়মে তর্ক করিবে, যেন অপরে তোমার দযা্ানতা 
শ্রকাশে বিরত খাকিয়। কেবল তোষার জনকে প্রশংষ) করেন । তোমা; 



১৮৮0 বাঙ্গালা গোলেস্ত। 
(অপেক্ষ। যদি কোন ব্যক্তি উত্তম ক্ধপে কথা কছিতেছেন ই ষধি সু 
রণ রূপে রুখতে পার তাহাতে কোন আপত্য করন! । ূ 
টু অঞ্ট তি শ নিয়ম । রও 

যখন ছুঃ লোকের সঙ্গে সহবাস করিবে তাহাতে ভাল কখনই হইবে না। 
তাহার প্রমাণ বদি এক স্বর্গীয় দূত ভূতের সঙ্গে সঙ্গি হন, তিনি 

 মহাশস্কা বিশ্বাস ঘাতকতা! এবং চাতুধ্য অবশ্য শিক্ষা! করিবেন |ুষ্ট লোক 

হইতে তুমি কখন ধর্শিক্ষা করিতে পারিবেন, কারণ নেকড়ে ব্যাগ 
কথন চর্শকারের বিদ্যা অভ্যাস করেন] ! 

উনচত্বারিংশ নিয়ম । 
মন্ুষ্যগণের গোপনীয় দোষ সকল কখন প্রকাশ করনা, কারণ তাহা 

 দ্বিগের অপমান করায় তোমার কিছু অর্থলাভ হইবেন! 
চত্বারিংশ নিয়ম। 

যেকোন ব্যক্তি জ্ঞান উপার্জন করিয়। উহার ব্যবহার না করেন, 
তবে তিনি কৃষকের সদৃশহন | যিমি ভূমিতে লাঙল দিয়া শস্যের বীজ 
বপন করেনন! | 

. এক চত্বারিংশ নিয়ম । 
যাহার অভ্তঃকরণ অনভ্ভৌষ হয়; তাহার দেহের ঘার। প্রকতরূপে 

অধীনতা সম্পূর্ণ কর। হয় না । যেমন সশ্যহীন খোশ সঞ্চয়ের নিমিত্ত 

যোগ্য হয়ন। ৃ  

দ্বি ইক নিস্রম | 
সকলে: নয় কিন যাহারা বিবাদ করিতে প্রস্তুত হয় তাহারা কর্ম 

বরনে তৎপর হয়। একটি পর্দার অস্তরালে কৌন আকৃতিকে সুপ্ী 
বোথ হইভ,, পরে কিন্ত ইহা সরাইলে এক বৃদ্ধ লি দেখিতে 
পাওয়া যায় । যি ॥ 

গা বশ্চতবারিংশ নিয়ম। / রি ৃ 
. খি সকল রজনী বৃহৎ হইত, তবে অনেক রজনী ভাচ্ছলয হইত, এই 
কারে: যি সকল শিলার, ব্কসনি শী চুনী রত উৎপত্তি হইত, তবে 
চদা এবং ংশীবা একপ্রকার সা? মুলা হইত। | রর 
মায়ার 'চতুমচনতার *শ নিয়ম] 
যেষন সকল হজ, আকারে হত্বদ্ঞাব: ধারণ হি । দর্জি 3 
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বেত খাবেন, আকারে থাকেন! | এক মানবের রীতি হজে যে. 
জ্ঞান কততুর পর্য্যন্ত উপাঞ্জন হইয়ীছে, তাহ। তুমি এক দিবসের মধ্যে 
জানিতে পার। সে যাহাহউক তাহার মনের বিপক্ষে নিরাপদ অথবা 
তোমার দর্শন বিষয়ে অহঙ্কারী হইওনা। কারণ এক হিংজ্রক আত্মা | 
অনেক বৎসরে দর্শন হয়ন!। | 

পঞ্চচত্বারিংশ নিয়ম । ২ 
যে কোন ব্যপ্তি মহৎলোকের সঙ্গে বিবাদ করেন, ভিনি আপনার 

রুধির আপনি ছড়ান। আর যে ব্যক্তি আপনাকে বড়জ্ঞান করেন 

তিনি এমন এক ব্যক্তির সঙ্গে তুলনা! করাইবেন যে,তাহ1 অপেক্ষা! দ্বৈগুণ 
ত্েষ্ট। ট্রিক যেমন এক মেড়ার সঙ্গে মত্তক ঠুঁকিলে আপনীর মস্তক 
ভািয়াযাবে | | 

| ষট চত্বারিংশ নিয়ম । | 
এক জ্ঞানীর কাঁধ্য নম্র নে সিংহকে মুষ্টাঘাত করা, গ্মথবা অসিতে 

ঘুসী মারাঁ। তোমা অপেক্ষা যে অধিক বলবান তাহার সঙ্গে যুদ্ধ অথবা 
বিবাদ করিওনা । এমংস্থলে স্বীয় বাছ বঞ্জ্রের মধ্যে চাকিয়া রাধিবে। ূ 

সপ্ত চত্বারিংশ নিয়ম | 
এক দুর্বল ব্যক্তি যদি এক বলবাঁনের সঙ্গে বিবাদ করে, তাহার | 

আপনার মৃত্যুর ছার। শক্রুকে সহান্ত| করে। যে ব্যক্তি ছায়াতে 

পালিত হয়, সে কি প্রকারে বীরগণের ,সক্ষে যুদ্ধে সঙ্গি হইতে পারে ।. 

যে ব্যক্তির বাহুতে সামর্থ ন! থাকে সে যদি এক বলবানের সঙ্গে বিবাকে 
-গরবৃত্ত হন, তবে সে উদ্মাদের ন্যায় কাধ্য করে। কীরণ বলবানের হত্তের 
কজা লোহার স্বরূপ । রি 
7 লা ক 2 মি অফচত্বারিংশ নিয়ম | | রর 

যে ব্যক্তি সহপরামর্শ শ্রবণ করেন না৷ তিনি পরের নিন্দা অবণ ফারিতে 

অভ্যাল করেন ।অ।র যে ব্যক্তি ভাল পরামর্শ শ্রাবণ করেন না দি 

. যি কোন জোক তিরস্কার করে তাহার উচিত [নসব্ধ হইয়! থাক! 8: 
0 উনপঞ্চাশতম নিয়ম... 
রঃ পোপীলোকে ধার্দিককে দেখিতে পারে না, ঠিক যেমন বাক্ধারের 
ঃ ।সকল শীকারী কুরে দেখিয়া চিকার করে, কন উহার নিকট: 



টি বাঙ্গালা গোলেস্তা। 
ক,  পঞ্চাশতম নিয়ম 1 ূ রা 

প্র টিটি হতন্ভাগ্য ভাহার অহিতাঁচারের নিমিত্ত ধার্সিকের সঙ্গে 
যখন তুল্য হইতে পাঁরেনা, তখন তিমি ধার্টিকের নিন্দা! করিতে আরস্ত 

 করেন। ধার্ট্মিকের অসাক্ষাতে হিংসক হতভাঁগ] কেবল গ্রাীকরে, কিন্তু 
তাহার সম্মুখে নিস্তব্ধ হইয়। থাকে । 

| | একপঞ্চাশতম নিয়ম। 

উদর পরিপূর্ণ থাকিলে একটি পক্ষি ও ফাঁদে ধৃত হয় না এবং ব্যাঁধ 
ও তাহার জাল বিস্তার করেন! । এই যে উদর হইতে লোৌকের হাতে 
হাঁভকোঁড়ি দেয় এবং শৃঙ্খলে ধন্ধ করায়। আর যে ব্যক্তি উদরের 

নিমিত্ব দাসত্ব শ্বীকার করেন তিনি ঈশ্বর আরাঁধন! কদাচ করেন]। 
দ্বিপধশাশত্ম নিয়ম । 

জ্ঞানী লোকে অন্ন এবং ধার্িকে অর্ধেন্য খাদ্য দ্রব্য প্রাপ্ত হইলেই 

সন্তোষ থাকেন। আর উদদাসীনের। প্রাণ ধারণের নিমিত্ত কিঞিৎ আহার 
করেন ।যুঝ লোকের! পাত্রে যাহাথাকে সকপি আহার করেন, যে পর্য্যস্ত 
ঘর নির্গত না হয় | কিন্তু লৌভি ব্যক্তিরা এত অধিক আহার করেন যে 

তাহাদিগের নিশ্বাস নির্গত করিবার £গ্থান থাকেন, অথবা তাহাদিগের 
'আহারের পর অপর কাহার জন্য এক টুক! ও পড়িয়া থাকেন] | এই 
প্রকারে উদবের কাছে যে ব্যক্তি দাপ হয় দুইবার তাহার নি্রা। হয় না, 
এক নিশি উদর বোঝ1!ইএর জন্য নিপ্রীচ্যুত হয় ও পরের নিশি | 
শাহানের অভাবে নিত্রাহয়ন। | 

| | ত্রপঞ্চাশতম নিয়ম। রা 
স্বীলোকের সঙ্গে পরামর্শ সর্বনাশের হেতু এবং বিবাদীর গ্রতি সরল 
হওয়া মহাপাপ যদি তুমি পাঁপীলৌককে সডিগা়ার এবং ঘয়াকর 
ইহাতে গুরুতর পাঁপ হত্ব। ্ 
, . চতুঃপধ্চাশতম নিয়ম ।. . 

ঘষে কোন ব্যক্তি তাহার ক্ষমতার মধ্যে পক্রুকে পায় তখন খা 
রি তাহাকে বিনাশ না করে নে আপনার শক্র আপনি হয়। কর যখন 
একটি শীলা হস্তেতে থাকে ভদ্বারা সপে, মন্তকে আঘাৎ করিবার. নু 
যোগ পাওয়া য় জ্ঞানী লোকে উহাকে আঁাৎ করিতে কখন বিলক্ব 
করেনন1। 



চলার যান্বকে হা কিন নর্দোহী মে টিহসিনু ্ 
শতিহানী কর! হয়। কিন্তু মানব জাতির বিপরীত কাঁধ করিয়া বলেন 
(যে, এক বন্দীকে হত্যাঁকরার় বিল ফলদায়ক হয়, কারণ হত্যা করিবার 
ক্ষমতাকে তুনি অনায়াশে ফিরাইতে পার অথবা মুক্তি ও দ্দিতে পার 
আর যদি কেহ বিন| বিবেচনায় হত্যা করেন, তাহাতে অন্যায় কায . 
ঘটিতে পারে । আর সে অন্যায়কে ন্যায় কর! অসাধ্য হয়। কেননা 
জীবনকে ন্ট কর! অতি সহজ, কিন্তু ইহাকে রক্ষাকরা অসাধ্য । আনের 
একটি নিয়ম আছে যে,ধস্থকধারির ধৈর্য করা কর্তব্য কাঁরণ ধন্থক হইতে 
তীর যখন নির্গত হইয়। যাবে, ইহ! আর প্রত্যাগমন করিবেন1। 

পঞ্চপঞ্চাশত্তম। নিয়ম । | 
এক জ্ঞানী মনুষ্য কোন বিষের উপরে জ্রানহীন লোকেদের 

সক্ষে তর্কেতে যদি প্রবৃত্ত হন, ইহাতে তিনি কখন বিশ্বাস উপার্জন করি- 
বার আশা করিতে পারেনা । আর যদ্দি এক নির্ধোধ লোক বাচাল- 

তার ঘ্বার। এক জ্ঞানীকে পরাভব করেন, ইহাতে আশ্চর্থা হইবেন। 
কারণ একটী সামান্য শিলাঁতে বহু যুল্য রত্ধকে ভঙ্গ করিতে পারে । 

এক পিগ্রর মধ্যে কাকের সঙ্গে বুলবুল বস্তা পক্ষী থাকিয়া! মদ্দি সত 

আলাপণ না করে কেন ইহাতে আশ্চর্ধা হইবে ? | 

| ঞ্ক ুষট লোক দ্বার যর্দি এক ধার্শিক ব্যক্তির প্রতি হিংসা কর। হম, 

্র ধার্ট্টিকের রাগ করা অথব। চিন্তা যুক্ত হওয়া কর্তব্য নয়। তাঁহার 
: প্রমাণ বদি একটি সামান্য শিলাতে কা্চণ পাত্রকে ভগ্ন॥করে, ইহাতে. 
শীদার মূল্য কিছু বৃদ্ধি হয়ণ! অথবা, কাঞ্চনের মূল্য ও নুন হয়ন। .. 

রা ষটপঞ্চাশতম নিয়ম । দয়া 
/ী ছি এক রানী মনুষ্য : ইতর লোকের সংসর্গে থাকেন, ছার 

কথা কেহ বিশ্বাস করেন না। ইহাতে তুমি আশ্চধ্য হইওন1। কারণ টা 

বিনাঘন্ত্রের শবে জয়চাকের শব্দকে চাঁকিতে পীরেন!। কিন্তু রঃ 

: শ্রধর রস্থনের গন্ধের দ্বার! পৃশ্পের সৌর্কে চীকিদ। ফেলে। এই. - 
অবোধ হতভাগা তাহার উঠচ্চঃম্বরের ছারা অহক্ষারী হইয়া বুদ্ধি- 

. মানুকে অপ্রতিভ করে, ইহা বলিয়া! তুমি কি: এমন অধীর হবে যে 
যার 'জয়চীকের কাকে হেভাজের বাছ্যকে চাকিতে; পীরিবে |: ; 

ঘি একটি বধ কর্দমে পতিত হয়, তরু ইহ! মেই ্বমতীয় ই 



৯৯২. বাজালা গোলেন্তা। 
থাকে। আগর বুল! যদি শুন্যতে উজ্ভীয়মান : হয়, ৃ তত্রাচ হান | 
আদি অধমতা পরিবর্তন হয় ন!। বিদ্যাহীন বুদ্ধি হয় অতি অধম, 
আর নুদ্ধিহীন বিদ্যা' অস্তরে পতিত হয়। উৎকৃষ্ট ত্বভবের অনল 

হইতে যদিও ভক্স সকল উৎপন্ন হয়, তত্রাচ আন্তেক গুণ না থাকার 
দরুণ ধুলা অপেক্ষা উত্তম হইতে পারে না । ইন্ছু হইতে চিনি মূল্য 
উপাঞ্জন করিতে পাঁরেন। | কিন্তু ইহার আন্ত্রিক গুণেতে মূল্যবান হুয়। 
স্গনাড়ী কন্তরি স্বাভীবিক পৌরভঘুক্ত , এই হেতু পশারির বার! 
সৌগন্ধ ভ্রব্য বল! হয় না। এইহেত্র জ্ঞানী মনু যেন পশারির 
সিন্দুকমধ্যে স্থির হইয়া আছেন, কিন্তু গুণেতে পরিপূর্ণ আছেন। 

মুর্খলোক জরচাকের সদৃশ শব কারি ও উচ্চভাষী এবং থালী 

বহুবাক্যবাধী। জ্ঞানীর! বলেন যে দুখের দলেতে যদি এক জ্ঞানী 

লোক থাকেন, তাহাকে তুলনা করা যায়। ঠিক যেমন অন্ধের দলেতে 
এক রূপবতী ললনা বাম করেন, অথবা যেমন এক ক নাস্তীকের আলয়ে 

কোরাণ গ্রন্থ থাকে৷ | 

যৎকালিন কেনানদেশ ধর্মহীন রা তখন ইউসফের জঙন্মগ্রহণে 
ইহার গ্েখরব বৃদ্ধি করে নাই। অতএব তোমার যদি ভদ্রতা থাকে, 
তবে তোমার পুণ্য দেখাও, ষেমন কণ্টকবৃক্ষ হইতে গোলাপ কুছমের 
উৎপি তেমনি অজর হইতে এবরাহিমের উদ্ভব হয্ব। 

অগ্তপঞ্চাশতম নিয়ম? ূ 

যে ব্ধুর সহিত তোমার, সমুদ্ধয় জীবনের মধ্যে বহু যে বন্ধুত্ব 

উপাঞ্ধন করিয্বাছ। এক মুন্থর্তেকের মধ্যে তাহার উপর অসস্তোম্ব 

হওয়া তোমার উচিত নম্ন। যেমন একটি শীলা অনেক বংসরেতে 
রত হইয়াছে, সেইটি যেন সামান্য শীলার আঘাতে ধ্বংস করিওনা।  :. 
0 অধ্টপঞ্চাশভম নিয়ম | 

ক্ষন এক ধূর্ত ললনার হস্তে একপুরুষ খীন হই! আইলে, কেলি ন্ 
জ্ঞানের ক্ষমতার অধীনে বিচার করণের শক্তি বস হইয়া থাকে। 

. শী আনন্দ আলয়ের ঘার একেবারে রুত্ধ ক্র, যাহাতে এফ রমণীর, 
উর বণ সবে), ১. 
দা উনষিতম নিজ) 
রি ক ই ঠাহীন খাতির হত্ব।প্ররঞ্ষন। এবং « রন প1 আর আভিগ্রখ, 



| বাঙ্গালা গোলেস্তা ). এন ৯৯৩ 

হীন ক্ষমা হ্ঘ, অল্লানত! এবং উস্্ত।। অতএব থে আবশ্যক. 
হয়, বুদ্ধিবিবেচনা। এবং জান তাহার পর রাজত্য, কারণ মুখের হস্তে 
অর্থ এবং মত! হইলে তাহাদের বিপক্ষে অন্্রত্বরপহয়। 

 ষিতম নিয়ম । 

এই দানশীল ব্যক্তিযিনি ভোজন করেন, এবং দন কবেন, টা 
ধাঁ্প্দিক অপেক্ষা) তেই হন, ধিনি কেবল উপবাস করিস ধনসঞ্চষ্ব 
করেন। যেকোন বাক্তি সবখভ্ডোগ পরিতাণগ করিয়! মানব জাতির 
সম্মতি উপার্জন করেন, তিনি শাত্রীয় মত হইতে অশাতীয় কুখতেগে 
পতিভ হন। ওই তপস্বী ক্রিয়াকাণ্ড হইতে অদপপর হইয়া কিনা স্শ্বর 
আরাথনীয় বলিয়া থাকেন, সেকি কখন তিমিরাচ্ছম দর্পণেতত কিছু | 

. দর্শন করিতে পারিবে! অগ্প অল্প ভ্রব্য একত্রিত করিলে ক্রম অধিক 
হয়া এক্ষ গৌলাঘরের মধ্যে একটি একটি শসারদান| একভ্জ করিলে 

ক্রমে গীদ্দী হইয়া! আইলে বিন্দু২ বর্ষণে ক্রমে জলগ্লীবন হয়। 

একষর্টিতম নিয়ম । 

বিনাস্বার্থ এক ইভরের অহঙ্ষার সহ্য কর! জ্ঞার্নার উচিত নথ, 
ফারণ ইহার দ্বারা তিনি উভক্ পক্ষের হাণী করেন, প্রথমে তিনি 
স্বীয় গৌরবের লাঘব করেন, ও ছিতীয় গু ইতবের অহঙ্কার সামী 

করেন। দয়ার এবং অনুগ্রহের সহিত যদি এক ইতরের প্রদ্ঠি কথা | 

| কহ ইহাতে তাহার অহঙ্কার এবং ঠেটামি অধিক বৃদ্ধি হইতে পারে। 1 " 

দবিষাউিতম নিয়ম | 

যে কোন ব্যন্ডির দ্বারা পাপ কর্ধ্ম করা হয়, তাহা সী হয় ফি? 
কাংশ এক পণ্ডিত প্রতি হয় কারণ, সন্তানের সহিত যুদ্ধ কর! বিধবা র্ 
নহয় অগ্ত্রের ভ্বরূপ এবং যদি অস্ত্রধারী মনুষ্য কারাবদ্ধ হয়, ইহাতে. 
তাহীর অধিক লজ্জ! উপস্থিত হইতে পারে! লম্পট চরিত্রের ইতর লৌক 
এক ুদিহীন, পণ্ডিত অপেক্ষা প্রো হয়, কারণ মুখ ব্যক্তি আ? শ্যতার 
'অধ্যে গখহা রাত এবং এই ডি বাষ্ছিত বাকতিহয়, লৌচন থাকিতে ও 
উস গে পতি. ৮১ 

ফা রা 7০ এ 



১৯৪: বাঙ্গালা গোলেস্তা 

 ব্িষিতষ নিয়দ।। 

কো বঞ্ষির 9 মধ্যে ঘি কেহ রুটি আহার না করে তিঃ ন 
নি হইলে কেহ তাঁহার নাম ও করেনা! যখন মিশর নগরেতে 

দুর্ভিক্ষ ঘটিয়াছিল ধার্টিক ইউসফ ক্ষুধাতুর ব্যক্তিগণকে বিশ্বৃত হইতেন 

না এই কারণে তাহার উদর পুরিয়া আহার হইতন|। এক লীমান্য 
বিধ্] জটীলোকে দ্রাক্ষ্য ফলের আম্মাদন লইতে পারেন কিন্ত এই দ্রাক্ষ্য 
ক্ষেত্রাধিপৃতি তাহ] পাননা! ফযেব্যক্তি অর্থেতে এবং আরাযেত্ে বাল 

করে ধা যেকি ভাঁহা কিপ্রকারে জানিতে পারেন ! হার আপনার 

ছুঃখের অবশ্থ! ঘটে তিনি ছুঃখীর ল্বস্থ। জানিতে পারেন | ও হে তুমি! 

ক অশ্বীয়োহণে গমন করিতেহ, বিবেচনা করযে কন্টক বৃক্ষ 
বাঁধাই লইয়1 একটি গর্দভ কর্দমে আটিক হইয়াছে! প্রতিধাসী সপ্্া- 

রে আল হইতে অনল যাঁচিঞ্ক করন! কারণ তাহার রহ্কনশীল1 হইতে 

যে ধুম নির্গত হইতেছে ইহা তাহার অন্তঃকরণ হইতে নির্গত হইতেছে । 

চতূর্ধাউিতম নিয়ম । 

॥ এক অনাবৃষ্টি এবং দুর্ভিক্ষ সময়ে কোন দুঃখী সন্্যাসীর দুঃখ রূপ 
ক্ষত ঘায়ে যদি মলম দিতে না পাঁর তবে ভাহাকে জিজ্ঞাসা করনা ষে 

তিনি কি করিতেছেন অর্থাৎ যদি তাহীকে প্রতিপালন করিতে পার 
তবেই উত্তম। আর যখন তুমি দেখিবে যে এক বোবা বাহক গর্দন্ভ 
কদ্ঘমেতে আটক হইয় 'অছে, ভাহার প্রতি দেহ কর কৌন রকমে, 
তাঁহার ষত্তঞ্চের উপরে গমন করনা॥কিন্ত অ্সর হইয়া! জিজ্ঞানা করিবে 
যে এজত্ব হেথায় কি প্রক্ষারে আ'সিকা পড়িয়াছে এবং সাহসী পুরুষের 
ন্যান্ধ কোটি বন্ধন কর এবং এ স্ব্দভকে কাঁদ।, হইতে কুলিবার জন্য 
| উহার টি ধারণ কর, টা 

টি পতি যদ | 

(শিপিত: সহস্র পু বু হওয়া বং  ঈশ্রযাহা ভাগে শিখা 
ছেদ তাহা অপেক্ষা অধিক ভোগ, 'অ কাচ্থী কর! এই দুইটি বিষয় পর

মান্য 

ছি রা খলাখা। অনার হল বাগ কি প্র কে ফি 



ঢা লা গৌলেক্তা। ৯৮ 
পরি শোক করিলে ও অধৃঠের নির্া্ধ কাব পা দা 

বা সঞ্চয়ের উপর বগায় চূত প্রতুত্ব করে কিন্তু যি বিধবা. রমণীর 
্বীপটী নির্বাণ হয় তাহাতে কি তিনি যব করিতে পারেন । টি 

যষ্ঠবর্টিতম নিয়ম 

ওহে তুমি যে আহার অভভাষে কার হইতেছ ইহ তু পু বিশ্বাস 

কর যে তুমি অবশা আহার পাউলে। আর যদি তোমার মৃত্যুকাঁল উপ- ক 

স্থিত হয় তুমি পল্গাধন্ন করিতে চে! করনা, কাঁরণ গলাম্মমে তৃষি 

তোনার জীবনকে রক্ষা করিতে পারিষে নাই। ভগবান তোমাকে | 

প্রতাহিক্ক আহ।র যোগাইবেন ইহাতে ভুমি চেখ। কর বানাই কর। আর 

বান তুমি সিংহের ব! ব্যাপ্রের কক্ষের ভিভর থাক তবু তাহারা তোমার 

মৃত্যুর নিরুপীত দিন উপস্থিত না ধইলে কখন তোমাকে গ্রাস করিতে 

পারিষেনা ! 

সপ্তষক্টিভম নিয়ুয । 

ধাহ1 ভাগ্যে ন। থাকে হস্তাহার। ভাহ। স্পর্শ করা যায় ন। আর যাহ! 

ভাগে থাকে তুমি যে কোন স্থানে থাকিবে ইহ] ভোদাফে অবশ্য 

অন্থপস্কান করিবে, তুনি শণ করি! থাকিবে যে পরিশ্রমি সেকেন্দর 

ভুপাল তিমিরীবৃত দেশে বেশ করিয়া? ছিলেন 'আঁর তথা অনেক | 

পরিজন করিছাও অনভ বারির অন্থস্গীন করিতে পারেন মাই) | 

অফষর্টিতম নিয়ম । 

 হেষম এক হীবর দুর্ভাগা বশত; টাইতীস নদীতে একটি মৎসা ধ
রিকে ও 

. ও পারেন নাই এবং কোন ভাগ্য হান যংস্য ও শু ভাঙ্গা ভূমিত, 

ও মরিয়া থাকে মই, তেমনি এক লোন মনু: উপভীবিকার অনু 

এ সমস্ত জগৎ অনুসাদ করিলেন কিন্ত টি বশ
ত: কিছুই. 

পাইলেন নাই। ১3 
টি ৫ ইূর্দী ূ  উনলত্ততম নিয়ম) 

অক কপাসী ধা বগি রত মণি কার লু রর সার ৭
 হণ রা 



১৯৬ বাঙ্গালা গোলেন্তা। 
ভিত হন। এবং এক ধার্সিক ্যাপী সার ৃত্িকার যা চিলি হ্ন। 
সন্্যাসী ধার্শিকি যেজেসের তাঁলী দেওয়| বন্তর পরিধণন করেন। পাপী 
ধনাঢ্য কেরে। ভূপালের ন্যায় নাঁলি ত্বীকে রবে আচ্ছাদন করেন। এই; 

: ধার্টিক সম্্যাসী অতি ছুঃখেতে ও স্ৃশ্রীকীয় ধারণ করেন। কিন্তু এই 
পাপী ধনাঢ্য এত সৌভাগ্যতে ও বিশ্ী আকার ঘারণ করিয়া রোগ 

ভোগ করেন। অনেকেই পদ এবং অর্থ প্রাপ্ত হইলে দুঃখীলোকের 
উপকার করেশনা, অতএব ইহাদিগের জাত কর যে পরের জগতে ধন 
অথব| গৌরব কিছুই দেখিতে গাইবেন! । 

সপ্ততিতম নিয়ম | 

এই হিংসক ব্যক্তি ভগবানের সুন্দর সততাঁকে ধা করেন এষং 
যাহার! নির্দৌষী হয় ভাহাদ্দিগের বিপক্ষ হন। 

একট ক্ষুন্্ লোকের বিষয় শ্রবণ করিলাম তিনি নির্কোধতীর সহিত 

এক উচ্চপ্যাভিষিক্ত ব্যক্তিকে অতিশয় অনাদরে তৎসন। করিতেছিলেন 

ইহাতে আমি তাহাকে কহিলাম হে মহাশয়! যদ্দি তুমি ভাগাহীন হও 
ইহাতে ভাগ্যবান লৌকে কি অপরাধ করিয়াছে । হিংআক লোকের 
গ্রতি কখন মন্দ করন! কাঁরণ ভাগ্যহীন হতভাগা আপনি দুঃখ ভোগ 
করিয়া থাকে | যখন হিংঘ্ক ব্যক্তি সর্বদাই কষ্ট ভোগ করে তখন: 
ভাহা'র প্রতি শত্রুতা দেখাবার আবশ্যক কি 

একসপ্তাতিতম নিয়ম | 

চিনির ছাত্র অর্থহীন প্রেমিকের ্ যায়। ঘনোঘোগহীন পা 
পাখাহীন পক্গির ন্যায়। -কর্শহীন পণ্ডিত নক্ষল! ক্ষের ্ব্ূপ। ॥ ত্রান- | 

হীন ্ যাশী ছারহীন বাট্র ন্যায়। ৮৫ 
_দ্বিসণ্তঁতিতদ নিয়ম 7). 

| টা পর কোরাগ নথ ই প্রকাশ আছে ৫ যে রা টি নীতি 
সক শিক্ষা করতে পারেন, কিন্তু ইহার [লিখিত ধার! সফল বনু 
করিভে.পারেন না। মুখ ধারক, ম্ছুষ্য' এক ভমণ কারি শথিকের 
ন্যায় এবং অমনোযোগী পনি এক নিত, অস্থার্মোরীর ল্যায়। এক; 



| বাঙ্গাল! গোলেত্তা। ১৯৭. 

গাঈ লোক যি সী তীর্বা়ত হত উদ্লোগ করেন তি এক 
তপস্থী অপেক্ষা উৎকষ হন, ষিনি কেবল উল্লাসে মন্ত্রক উচ্চ করেন । ঞ্ক 

সংমামি সেনাপতি যদ্ধি সভ্য এবং স্বশীল হুম 'অহিতাঁচারী বিধি দবারক 
অপেক্ষা ভোট । | 

ত্রিসগুতিতয নিয়ম । 

কাঁধ্যহীন বিদ্যান মতৃহীন মধুমক্ষিকার ম্যায় এ নির্দয় এবং অসত্য 
মঘুমক্ষিকা কেবল যে যখন তুমি মধুসঞ্চমু করিতে পারনা তখন "ফাহবকে 

ও ছলাধাৎ করন। | 

চতুঃসপ্ততিতম নিয়ম | 

পু্ষষত্বহীন মনুষ্য স্ট্রীলোকের ন্যায় এবং লোভী সঙ্গযাসী রাজপথের 

দস্থার নার তুল্য, ও হে তুমি মনুষ্য সকলের দৃষ্টিতে ধার্পিক হবে বলিয়। 

উত্তম বন্দর পরিপাঁন করিয়াছ, ইহ] যেন পুস্তকের দপ্তরকে আচ্ছাদন 

করিয়াছ। তোমার বাহু দীর্ঘ বা খর্ধা হউক সংসারিক কাঁধ্য সকলে 

ইছাঁকে দমন কর! কর্তব্য । 

পঞ্চমপ্ততিতষ নিয়ম | ৪ এ 

এই ছুই জন মনুষ্য কখন তাহাদিগের শোকাকুল আত্মাকে উদ্ধার 

করিতে পারেননা, অথবা কর্দম হইতে তাহাঁদিগের চিন্তীযুক্ত চরণ মুক্ত 

করিতে পারেননা । অর্থাৎ ইহার মধ্যে একজন বনিক যাহার ভবরণী 

চার ঠেকিয়। ধ্বংস হইয়াছে, ইনি এই ঠিত্তায় দিবানিশি চিন্তারাশী 

ভোগ করিতেছেন, আর তিভীয় ব্যক্তি গিনি উহার উত্তরাধিকারী ভিনি 

এ & লোকেদের দলভুক্ত হইয়াছেন যাহারা প্রেসেতে চাপিয়। বন্সকে সহী 

. করেন। ইহাতে লৌকের বলিয়া খাকেন হে রাত বস্ত্র বদি ও. 

 বমভীয় বটে ভতরাচ আপনার মোটাবত্ উহা অপেক্ষা মনোনীত। যি. 

ও ঘড় লোকের খা জবয জেট হয় ভখাচ আপনার ঘরের সামানা খাদ্য 
জন্য উহা অপেক্ষ হুস্থা | আর স্বীয় পরিভরষের দ্বারা শিরকাঁ এষ: 

লী যাহাউিপার্জন করা হয় তাহা কী অপেক্ষ। ধিক ননী 

যাহা ভিক্ষার দ্বারা পাকা যা়।) 3... 
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 বষ্ সগ্ততিতম নিয়ম ্ 

বিন! জানত লোক সমভিব্যাহীরে অজ্জানিত পথে গমন এবং বিন! 

বিশ্বাসে ওঁঘধ সেবন জ্ঞানের এসং বুদ্ধের বিপরীত কাধা। 

নত মণ্ততিতম নিয়ম |) 

ইমাম মুরশীদ বেন মহম্মদ বিজালী নামক এক ব্যক্তি ছিলেন ইহার 

প্রতি ভগবানের কৃপাছিল, ইহাকে লোকের! জিজ্ঞীসা করিলেন যে. 

তিনি কি প্রকারে এত অধিক জ্ঞান উপার্জন করিয়াছিলেন, তিনি উত্তর 
করিলেন আমি ষে বিষয়ে অক্তীত থাকিতাম ভাহা আমি জিজ্ঞাস! 

করিতে লত্িত হইতেমন1 | যখন তুমি হাত দেখাইবার বিজ্ঞ চিকিৎ- 
মক পাইবে পীড়া হইতে আরোগ্য হইবার যর্থার্থ আশ প্রাপ্ত হইবে । 

সকল বিষয় জিজ্ঞাসা করিবে যাহ তুমি জানন। কারণ জিজ্ঞাসা 

করিবার অল্প ক্লেশ ম্বীকার ফরিলে জানের সম্ত্রান্ত পথে তবে ভুমি 

চলিতে পারিবে । 

নি নিয়ম। 
! | | 
কোন সমায় কোন বিষয় জামিবার মানস হুইলে তাহ! জিজ্ঞাসা 

করিতে ব্যস্ত হইবেনা,কারণ ইহাতে অস্থির হইলে ভোমার গৌরব এবং 
ক্ষমতা ন্যুন হইযে। ধখন লৌক মাঁন দ্বেখিলেন যে দাউদের হস্তে লৌহ 

 মমের ন্যায় আঁশ্চধ রূপে দ্রব হইয়। আপিল তিনি জিজ্ঞানা করিলেন 
নী যে ইহ! কি প্রকারে হইল,বিবেচন! করিলেন যে ইহা বিন। জিজ্ঞাসার 
শ্রকাশ শ হইয়াছে! . 

 উননাশীতিত নিয়ম | 

এক দায়ের সকল গুণের, মধ্যে এইটি আবশ্যক হয় তুমি পরিবা- রর 
রের বিষয়ে মনোযোগ দাও, অথবা! র্প বিবয্ধে আপনাকে অর্পণ করণ 
/ষধি তুমি জান হে তোমারদিকে শ্রাতার মনস্থির টব রূপে আছে 
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এক জ্নী মনুষ্য হিনি মজস্থুনের সঙ্গে সহবাস করিতেন লেইলিঙানের ঠ 
বদন ব্যতীত আর কোন নিষন্ন কহিতেনন!। 

অশ্নীতিতম নিয়ম । 

যে কোন লৌক হুষ্ট লোকেদের সঙ্গে সহবাস করেন আর যদিও 
উহাদের অভিপ্রায় সকল বৃর্বতে না পারেন এই" গম্চাদর্তী ধারা 
সকলে দেখনী হইবেন । ঘদি এক দুষ্ট লোক ঈশ্বর আরাপন1 মানগে 

একরাত্রের মধ্যে গমন করেন ইহাতে কেবল এই অপমান হবে 'ষ তিনি 
তবরাগান করিতে গিয়াছেন। মুখের সঙ্গে সহশীম করিলে ছুর্নাম 

প্রাপ্ত হইবে । আমি একজ্ঞানীকে জিজ্ঞাসা করিলাম থয যখোর সঙ্গে 
সহবাঁপ করা কি হানী আছে, তিনি উত্তর করিলেন যদি তৃমি বুদ্ধিমান 
হও কখন মৃখের সংসর্গে খাঁকিবেনা কেননা! এসংসর্গে তুমি গর্দভ হইবে 
এবং তোমার অজ্ঞতা বৃদ্ধি হইবে। 

এেকোশীতিতম নিয়ম । 

ইহা উত্তম রূপে প্রকাশ আঁছে যে যদি একট শিশু এক নত | 

উটের নাগাম ধারণ করেসে কত শত ক্রোশ অভি দুম পথে বিনা কু 

বাধাতে গমন করিতে পারে আর তাহাতে সৃতাশক্কা খাকিলে ও এ শি 

অক্ঞানতার মধ্যে ত্র উটকে পথেই গমন করাইতে ইচ্ছাকরে, ইহাতে 

তাহার হস্তের নাগাম ছাড়িয়! পড়ে এবং উট আর তাহাকে মানেন1। 

কারণ বিপদকাঁলে হৃশীলত! হয় একপাঁপ ইহাতে জ্ঞানীর বর্ণনা! করি- 

যাঁছেন, যে শক্রকে আদর দিলে কখন সে মৈত্র হয়ন, বর তাহার 

লোকে ধরন্ধিকরে ।অতএব বে ব্যক্তি ভোমাকে দয়া করে তাহার 

কাঁছে নম্র হও এবং যেব্যক্তি বিপক্ষতা। করে ঘুলা দিয়। তাহার নয়ন পূর্ণ- 

কর । আর নির্দয় মহুব্যকে দ়াক্ষর! অথব1 অন্ধুহের সহিত কথ কহি- 

ওনা। কারণ মরিচ। পড়া লৌহ কখন ঘশাউকার ঘা! পারায় হ হা । 

দ্বযশীতিভষ নিগ্বম1 

2 অনেকেই আপনার অন্রানতাকে : মিচ্চয গে বাংল করিয়া থা 

আৰ, কার রক পরের কখোগবখন
ে, বাধা | ছদ্া খাকেন।. এই. 
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বিয়ে বীর বর্ণনা করিয়াছেন ৰে এক জ্ঞানী ্  (কথন কথা রি 
কহেনন। » যে পর্্য্ত লোকের] তাহাকে প্রশ্ন না করেন। যদি ও ক্যা 

বি কথোপকথন সত্য হয় তত্রাচ ইহাতে ছলনা নিষুক্তকর] কঠিন 4৬ 

জ্র্যশীতিতম নিয়ম 1 

আমার পরিচ্ছ্দের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ছিত্রছিল তদ্্টে ব্ামীর র্ত 

মহাশয় “ষাহণর প্রতি ভগবানের কৃপাহউক”গ্রতিদবিন আমাফে জি- 

জ্ঞাস। করিতেন তুমি কেমন আছ কিন্তু আমার অভিযোগ গ্রাহ্য করি, 

তেনন। অথব| নাম ধরিয়া! কোন বিষষ বলিতেননা। অতএব বলি যে 
ব্যক্তি আপনার কথান্তে বিবেচন! ন। করেন সেই কথার উত্তর প্রান্তে 
অবশ্যই অপন্ীনিত হন। আর যতক্ষণ পধ্যস্ত কোন বিষয়ে তুমি স- 
দ্েহেতে থাকিবে আঁদবে কথ! কহিবেনী, যদি ও তাহ। প্রকাশ্যরপে 

ঠিক থাকে । আর সত্য বাক্য কহিয়| ধর্রি আবদ্ধ থাঁকিতে হয়, সে স্থলে 
মিখ্যা কথ। বলিয়া! খোলসা হওয়া উৎকৃষ্ট। 

চতুরশীতিতম নিযুম । 

মিথ্যা বাক্য কহ! ঠিক ধেমন ক্ষত ঘায়ে আঁঘাৎ কর। হত, যে ঘা? 
আরোথা হইলেও দ্বাগ থাকে । ইউসফের ভ্রাতারা মিথ্যা কথার দ্বারা 
এমন বিখ্যাত ছিলেন যখন তাহার সত্যকথ। কহিতেন ভীহ। ও বিশ্বাস 

হইতনা ইহাতে ভগবানের উক্তি আছে যে তোমার স্বেহের বিযরে 
তোমাকে প্রশ্নের ছারা পরীক্ষা! কর যাইবে |. 
ঘখন একব্যক্তি সর্বদ। যথণ্ঘভা ব্যবহার করেন তাহার একটি ভ্রম 

হইলে কেহই তাহ! ধরেন ন! কিন্তু যখন সেই ব্যক্তি মিথ্যা কথার নিমিত 
বিখ্যাত হন তখন তিনি সত্য কথা কহিলে ও তুমি বলিবে থে এ মিথ্যা 

বলিতেছে 

ক্চাসীতিতৎ নিয় । 

যেন এক ্বির্বিযোধী মনথধ্য পুজিত মানব জাতিয় বধ নী ৃ 
| সকল জন্কর মধ কুহর অতি অপর কিন্ত জানীরা বক্তা পূর্বক বর্ণণা ৃ 

করিয়াছেন বে একস কুকুর অকৃতজ মহুষ্ট অপেক্ষ। উৎক্। কারণ 
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পু এককুসকর কাহার নিকট হইতে এক খণ্ড মাংস আহার করিলে সেকখন | 
 ভাহাঁকে বিস্বৃত হয়না, যদি সে প্র কুকুরকে শতবার লোগ্াবাৎ করে, তবু 
ভাহার নিকট কৃতজ্ঞ থাকে | কিন্তু এক অকৃতজ্ঞ হতভাগাঁকে বদি তৃষি 

শতবৎসর প্রতিপালন কর তিনি একটী সামান্য বিষয়ের নিমিত্ত তোমার 
 পঙ্গে ঘোরতর টববাদ্দ করিবেন এবং তোমার অপযশ সর্বাত্রেতে করিয়া 
 বেড়ীইবেন। 

যড়শীতিতমনিয়ম ! 
এক নিন্মুক ব্যক্তি কখন ধর্ম ব্যবহার করেননা, আর যে ব্যক্তি শ্বয়ং 

অনভিজ্ঞ তিনি কখন পরের উপরে কর্তৃত্ব করিতে পারেননা। এক 
লোভি বলদূকে প্রতিপালন করনা,কারণ সে অধিক আহারে অলস যুক্ত 

হইবে । তুমি যদি বলদের ন্যায় দেহকে হৃ্ পুষ্ট করিতে অভিলাষ কর 
তবে অহিভাঁচাঁরির নিকটে গর্দভের ন্যায় দেহকে বসীডুত করিবে। 

সপ্তাশীতিতম নিয়ম । 

ধর্ম পুস্তকমধ্যে ইহা কথিত আছে হে আদি পুরুষের সম্ভান সকল 
যদি আমি তোমাদিগের ষকল অর্থ দান করি, তোমরা আমা অপেক্ষ! 

উহদের উর্পর অধিক অভিলাধী হইবে এবং বন্দি আমি তৌমাদ্িগকফে 

ঘরিদ্র করি তোমাধিগের অস্তঃকরণ সকল ইহাতে ও চিন্তিত হইবে ।ত্ধে 
কিপ্রকীরে তোমর যথার্থ পে আমার প্রশংসাকে প্রশংসা করিবে। 

এবং পরে কি ধারাতে আমাকে পুজা করিবে । কখন কখন তোম্র! 

ধশ্বধ্যতে অহঙ্কারী ও অমনযোগী হইবে এবং পুনরায় দুঃখ ভোগ 

করিলে তোমর! মহাদুঃখে আদাতিঃহইবে, সুখ দুঃখে ঘি তোমাদিগের 
এইরূপ চরিত্র হয় আমি জানিনা যে ভগবানের আরাধন1 করিতে কোন 

সময়ে তৌমর! সাবকাঁশ পাইকে। . 

'অষ্টীশীতিতম নিয়ম | 

| ভগবান এক ব্যক্তিকে রাজন্িংহাঁসন হইতেপ পন্য করিয়া ন্ঃ | 

করেন এবং অপর ব্যক্তিকে মৎস্যের উদরেতে ও. রক্ষা করেন ।. হে 

গবান তোমাকে যে ক্মরণ করে সেই ব্যক্তিই সখী এবং ঘি ও সে. 
বদ পেখম্বরের যায় হোল ম মৎপ্োের উদ্বরে খাকে। 



২০২... বাঙ্গালা গোলেম্তা। 

উননবতিভম নিয়ম । 

ভগবান যর্দি কোপাবিঃ হইয়া রাগেতে অসি নিক্কৌষ করেন উভভ্ব ভাঁবী 
বক্তারা এবং ধার্জিকেরণ যাহা! আঁতঙ্গে কুঠিভ হইতে থাকেন,আর যদি 
ভিনি কৃপাকটাক্ষ্য দান করেন পাপী লোকেরা ও ধর্ম উপণর্জন করেতে 
থাকেন। আর পুনকথ্থানের বিচারেতে ষদ্ধি তিনি নির্দয় হন, অপর 

মহ্ষ্যতে কি করিতে পারে, যথায় ভাবি বক্তারা ক্ষমার নিমিত্ত প্রার্থন] 
করিয়! বলেন হে ভগবান আমাদ্দিগের এই প্রার্থন! করিতে দাও । যেন 
তোম'র কপ। আমাদের হইতে অন্তর না হয় কেননা দ্বেখিতেছি যে 
পাপী লোৌকের। তাহাদের পাপ মোচনার্৫ঘ প্রত্যাশ1 করিতেছে । 

ততম নিয়ম । 

ষে বাক্তি সাংসারিক সকল ক্লেশের ছার! যথার্থ পথে না চলেন তিনি 

অবশ্য চিরস্থায়ী দণ্ড ভোগ করিবেন পরেশ্বরের উক্তি আছে সত্যপথে 

চলিলে দণ্ড বা যন্ত্রণা দিবনী। মহৎলোকেরা অগ্রে উপদেশ প্রদান 
করেন কিন্তু ভাহ! বণ না করিলে আবদ্ধ করিয়| রাখেন। অর্থাৎ 

খন তাহার! হৃপত্রামর্শ দিবেন তাহ! যদি তৌমর| শ্রবণ না| কর তবে 
তাহারা তোবাদের শৃঙ্খলে বন্ধ করিবেন | দ্বেখ ভাঁগাবন লোকের নান 

প্রকার পুরাতৃত এরং প্রাচীন উপদেশ সকল হইতে সভর্থ হন অভিপ্রায় 

এই ধেন তাহার নিজ নিজ ভ1বিধংশের সন্তান দ্িগের নিকটে কোন 

প্রমীণের ন্বূপ না হইব! আইসেন1? . 
যেফদেতে পক্ষী ধর] গড়ে তদ্দ &ে অপর পক্ষীরা উহার নিকটে 

গ্রমন কৰেন। অতএব অন্য লেকের ছূর্ভ গ্যের দ্বারা সতর্ক হও যেন অন্য 

লোকের। ভোম! হইতে প্রমাণ লইতে না পারেন । 

এেক নবতিতম নিয়ম | 

 খেব্যক্তি জন্মাধ বীর হয় সে কি কখন বণ | করিতে গারে। 
আর যাহ প্রতি. ফাক ক্ষেপন হইতেছে সে কি তাহার গমন পরিত্যাথ 
করিতে পারে । কিন যাহারা ভগবানের দ্বারা সহী পরীপ্ত হন তাহা 
ধিগের পক্ষে যে অন্ধকার নিশি দিবদের ন্যায় উজ্জল হয়। আর ঈঙগ- 



বাঙ্গাল! গোলেস্তা। ২৯৬ 
| রের কণা ব্যতীত এন্বখ তাহার বাঁহর সামর্থর ধারা উপার্জন হয় ক। 
হে ভগ্গবান যথা উদ্তহস্ত ও অপক্ষপাতি তুষি বাতীত আর কেহই মাই 
তবে আমি আর কাহার নিকট অভিযোগ করিব। অতএব হে ভগবান 
তুমি যাহাকে অনুগ্রহ কর সে কখন বিপখে গমন করিতে পারেনা, আর 
তুমি যাহাকে নিগ্রহ কর সে নয়ন স্বত্বেও পথ দেখিতে পায়ন!। 

দ্বিনবতিতম নিয়ম । 

এক সৎঅভিলাষী সন্ন্যাসী অসৎ অভ্িলাধী ভূপাল অপেক্ষা 
শ্রেষ্ট হন, অগ্রে দুঃখভোগ করিয়া পশ্চাৎ স্থুথ ভোগ কর! উৎকৃষ্ট । 

ত্রিনবতিতষম নিয়ম । 

গগন মণ্ডল হইতে বারি বর্ষণ দ্বারা পৃথিবীকে উর্বর! করে কিন্ত 
পৃথিবী ধুলা ব্যতীত আর কিছুই উহাকে প্রত্যার্পণ করেনা, তেমনি 

জলের জাল! যে কোন তরল বস্ত, ধারণ করে কেবল ঘর্ম নির্গত হয় 

মীত্র। আমার স্বভাব যদি তদীয় দৃষ্টিতে গ্রাহ্য না হয় তবু আমার 
উত্তম চরিত পরিত্যাগ করা উচিত নয়, আমাদিগের সকল দৌম ভগবান 

দেখিয়া ও চাঁকিয়া রাখেন তাহা প্রতিবালীরা ও দেখিতে পানন।, তত্রাচ 

ইহ] সব্ধত্রেতে ঘোৌষণ] হইতে থাকে । হে ভগবান অল্মদীদিকে রক্ষণ) 
কর। যদি লৌকেতে জাঁনিত যে গোপনে কি হইতেছে পরাধিকার 

চর্চ1 হইতে একজন ও মুক্ত হইতে পারিতন1। 

চতুর্নবতিতম নিয়ম । 

যেমন পৃথিবী খননের ঘর! খনি হইতে ত্থবর্ণ উপার্জন হর তেমনি কৃপ- 

পের অস্তঃকরণ খনন দার! অর্থ উপাঞ্জন হয়। কৃপণ মনুষ্যরা কখন 

ব্যয় করেন না এবং অতি তুষঙ্জে অর্থ সঞ্চয় করেন আর তাহার! বলিয়া 

থাকেন ব্যয় করা অপেক্ষা! ব্যয়ের আশা হয় উৎকৃষ্ট। শক্রর ইচ্ছা 

অনুযাঁইক তুমি দেখিতে পাইবে যেএঁ হতভাগ! কৃপণ নিজ ধনঙ্ষয়ে 

এ ০ করিয়াছে । 

যে সকল লোকের দুর্ধল লোককে দয়া না করেন ম ভাহারাই প্রবল 

রি লাক হুইতে অহিতাঁচার সহ্য করিয়া থাকেন! ুর্ধলের হত হইডে 



২০৪ 1 বাঙ্গাল! গোলেপ্ত1। 

প্রবল বাছুর পরাভব উচিত কিনু ইটিত সর্ব? ঘটে, অতএব চি 
'অগ্ভঃকরণে কথন দুঃখ দিওন| কি জানি পছে তুমি তোমা অপেক্ষা! 
প্রবলের দ্বারা পতিত হয় । | 

পঞ্চ নবতিতম নিয়ম। 

আনীলোকে বিবাদ দর্শন করিলে ন্বয়ং প্রস্থান করেন। কিন্ত যখন 

শীস্তি দর্শন করেন তথায় নোঙ্গর নিক্ষেপ করেন অর্থাৎ দৃঢ় রূপে 
বসেন কারণ তথায় নিরাপদ আছে এবং এস্থলের মধ্যে অনেক সখ 

ভোগ আছে। 

ষননবন্ষিতম নিয়ম । 

এক জোয়।রি ভাঁসের ক্রীড়াতে তিন থানি ছক চাঁলেম কিন্তু তথায় 

তিনটি টেক্কা উঠিয়াছে 1 মরু ভূমি অপেক্ষ। গোষ্ঠের ভূষি সহজ গুণে 
উৎকৃষ্ট কিন্ত তথায় ঘোঁটকে বাগডোবের আজ্ঞা রাখেন । 

সপ্তনবতিতম নিয়ম | 

! এক সন্্যাসী তাহার ঈশ্বর আরাধনাতে বলিলেন, হে পরমেশ্বর | হৃষ 
লোকেদের প্রভি তোমার দয়! দেখাও । কারণ শিষ্ট লোকেদের প্রতি 

তুমি পূর্বেই কগাদান করিয়াছ যন্থীর! তাহাদিগকে ধার্শিকে করিয়ীছ। 

অধ্টানকতিতম নিয়ম । 

জমশেড নামে একব্যক্তি উত্তম বস্ত্র পরিধানে বিখ্যাত ছিলেন এবং 
ইনিছিলেন সর্বাগ গ্রণ্য যিনি অঙ্গুলিতে অঙ্গুরী ধারণ করিয়াছিলেন। 
লোকের! স্বাহাকে জিজ্ঞাসী করিলেন যে কেন তিনি এমন উত্তম 
অলঙ্কার বামহস্তেতে দিলেন, যাহ! দক্ষিণ হস্তের অধিকারে উত্তম হয়। 
ইহাতে তিনি উত্তর করিলেন এই বক্ষিণ হস্ত ইহার আপনার গুণের 
হারা স্বয়ং হুশোৌভিত আছে, ইহার উদীহরণ শ্রাবণ কর, ফরেছু নামে 
এক সপাল অধীনস্থ লোকেদের আজ্ঞা করিয়াছিলেন যে তীহান্ন, 
তনুর উপরিভাগে ীদকেশীয় সবড়ওয়] কার্ধট জড়িত হইয়া, এই পণ্চাৎ- 
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গত কথাগুলি অসিত খাকে। যেজ্ঞানী এবং ার্িক লোকেব। শ্বয়ং 
মহৎ ও সুখি আছেন, অতএব অবোধ দু লোকেদের হে ভর্গবান ভাল 
কর কারণ ইহারা ভাল হইলে আর দুষ্টত1 করিবেন! । 

উনশ ততম নিয়ম | 

লোৌকের!। এক মহৎ ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে দক্ষিণ হস্ত অতি 
উত্তম ভবে কেন বাম হস্তে অঙ্থুরী ধারণ করাহ, তিনি উত্তর করিলেন 
তুমি কি জাঁনন। যে ধার্শ্িক লোকেরা সর্ধদ1 অমনোোষোগী হন। 
যেব্যক্তি হুখ ও দুঃখ নিযুক্ত করেন তিনি ধর্ম ও অর্থ দান করিয়া 

থাকেন । 

শততম নিয়ম । 

ষে ব্যক্তি স্বীয় মস্তক হাঁনীতে শঙ্কা না করেন অথব| পুরস্কার পাই- 
বার আশ করেনন। তিনি রাজাদিগের মন্ত্রণা দিবার যথার্থ যৌগ্য হন। 

যথার্থ যোগ্য পাত্র & ব্যক্তি হন, যাহার চরণে অর্থ চালি দাও অথবা 

শিরোপরি অসি নিক্ষোব কর তবু তাহাতে ভীত হনন1। অথব। কাহার 
নিকট কিছুই প্রত্যাশা করেনন! তিনি হন ধর্ম সাধনার প্রধান ব্যক্তি | 

একাধিকশতন্তম নিয়ম ! 

অহিতাচারীগণের দমনার্থে ভূপাল থাকেন আর হত্যাকারীগণের 
শাসনার্৫ধ থানার প্রধান ব্যক্তি থাকেন এবং তস্করগণের বিপক্ষে অভ্ভি- 

যোগ শ্রীধণার্থ বিচার পতি কাঁজী থাকেন, কিন্তু বাদী প্রতিবাদী" সৎ 
হইলে কোন বিচারপতির নিকটে অভিযোগ জানান ন|। 

যখন তুমি বৌধ করিবে যে কি হয় দানের যথার্থ বিষস্ব তাহা অব- 

শ্যই দেওয়া হইবে। কিন্ত অসস্তোষ এবং বিবাদ অপেক্ষা তাহ! সততার 

সহিত দান করা উৎকৃষ্ট | যদি কোন কোন মনুষ্য ইচ্ছা পূর্বক রাজ 

কর না ফেন রাঁজ কর্মচারীরা তাহ! জোরের দ্বারা আদায় করিয়! 

টা 



২০৬ ... বাঙ্গালা গোলেস্তা। 

দ্যধিকশততম লিয়ম । 

অন্বলের ঘার। সকলের দত্ত নিস্তেজ হয় কেবল বিচার পতি কাজির 

হয়ন1, কারণ তাহা সর্বদ] মি দ্বারা সতেজ থাকে । যর্দি বিচারপতি 

আক্জি তোমার নিকটে চারিটি শশ! উৎকোচ স্বরূপ গ্রহণ করেন, 
তবে তোমার পক্ষে এত স্বাপক্ষত। করেন যে তাহ] দশখানি খরমুজ 

ক্ষেত্রের তুল্য হবে 

ব্র্যধিকশ ততম নিয়ম | 

যেমন এক ব্যাধ প্রাচীন হইলে আর কোন পাপ কর্ম করিতে 

মানস করেননা,তেমনি থানার পদচ্যুত প্রধানাধ্াক্ষ্য মানবের প্রতি হানী 

করেননা। এক যুব! পুরুষ কর্প্ম হইতে অবসর হইলে সিংহ পুকষের 
ন্যায় নশ্বরের রাঁছাতে গমন করেন কিন্ত প্রাচীন লোকে এরূপ হনন! 
তিনি গৃহের কৌন হইতে নড়িতে অশক্ত হন। 

চতুরধিকশততম নিয়ম | 

লাকেরা একজ্ঞানী মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে ভগবান এ ভূম- 

গুলে যত বৃক্ষাদির স্বজন করিয়াছেন ইহাধিগের মধ্যে অনেক এবং 

ফলবান বৃক্ষ আছে, কেবল সাইপ্রেশনামক বৃক্ষটি শ্বাধীন অর্থীৎ ইহাতে 
কোন ফল ধরেন1,এবং আকারে ও পরিবর্তন হয়ন। এক্ঞানী উত্তর করি- 
লেন বুক্ষার্দির আকারে পরিবত্তঘ ও ফলের উৎপত্তির জ্ঞান আছে 
কোন সময়ে অনেক বৃক্ষা্দিকে দেখা! যায় যে নব নব শাথ| “বাদী 
নির্গত হইয়! ফলভরে লুগ্টীত হইতে থাকে । আবার কোন সমক্নেপজহীন 

শুক্ষ কাটের ন্যায় দর্শন হয়, কিন্তু সাইপ্রেশ বৃক্ষের ন্যায় কোন বৃক্ষ 
প্রকাশ পায়না ইহ! চিরকাল একি প্রকার থাকে এই হেতু বলি 
তোমার অস্তঃকরণ যেন অন্য বৃক্ষের ন্যায় ন। হয়। যাহারা বৎসারের 

মধ্যে আকারে পরিধত্বন হয় ইহ যে সাইপ্রেশ বৃক্ষের ন্যায় একি 

প্রকীর খাকে, কারণ যে বন্ত অচিরস্থায়্ী তাহাতে অন্তঃকরণ স্থির 
রাখা কর্তব্য নর। খালিপজাতির! বোদা নগরের রাজত্ব একেবারে 
পরিজ্ঞাগ করিলেন ষখন ভাছার! দেখিলেন ঘে-টাইশ্রীশ নদীর বন্যার 
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ঘর! এ নগর সর্ব মগ্ন হইতে লাগিল। দীতৃত্ব করিতে যদি পারক 
হও খক্জ,র বৃক্ষের অনুরূপ কর কিন্তু ইহাতে অপাঁরক হইলে কি 
বৃক্ষের যায় স্বাধীন হইও। 

পঞ্চাধিকশততম নিয়ম । 

পৃথিবীর মধ্যে কেবল এই দুই ব্যক্তি শোক সঙ্গে লইয়া মরিয়া! যে যায 
অর্থাৎ এক বাক্তির অর্থ আছে অথচ ভোগ করিলেনন| এবং অন্যব্যক্তির 
উত্তম জ্ঞান আছে কিন্তু ভাহা ব্যবহার করিলেন! । গণ্তিত ব্যক্তি 
কৃপণতা! কখন দেখা য়ায়ন! এই হেতু তাহার প্রতি দোষারোপ করিজে 
কেহই চেষ্টা করেনন। কিন্তু এক স্বব্রলোকের দুই শতদৌয থাকিলেও 
তাহার ভদ্রতার ছাঁকিয়। ঘাখে। 

সযাপ্ত। 

জগদীশ্বরের সহাঁয়ভীর ছার! এই পুস্তক্ষের না দেওষু। গেল 
গোলেস্ত। অর্থাৎ কৃহ্ম উদ্যান এক্ষণে স্াপ্ত হইল | সকল গ্রন্থ কর্তাদি- 
গের এই একট ধ্লীতি আছে যে সাবেক গ্রন্থ কারক দিগের রটনা হইতে 
বণ কর্ধিয়। কবিত! প্রচার করিযু। থাকেন, কিন্তু আমার এই পুস্তক 
রচনার মধ্যে আমি গ্রপকল গ্রদ্থকাবরকদিগের রীতির পশ্চাঘব্তী হই নাই 
কারণ এক নৃতন ঘণ্ন যাঁচিঞ করির। পরিধান কর] অপেক্ষা! আপনার 

গলিত বস্ত্র পরিধান কর উৎকৃষ্ট | সাঁদ্দির কথাসকল অধিকাংশ আ- 
নন্দ জনক এবং স্থ রঙেতে মিশ্রিত আছে তাহা অধ্যয়নে বোধ হইতে 
পারি কিন্ত দুঃখের বিষয় এই যে অনেক ক্ষীণ দৃষ্টি লোকের! বর্ার্থ 
ন] বুঝিস অপযশ করিয়! থাকেন, তাহাতে বলাযাম্ব যে ইহ! জ্ঞানীর 
কাঁ্য নয় যে অনর্থক অন্ুধাবনে বিবেচনা ক্ষয় কবেন এবং বিন লত্যে 

দীপের ধূষ সহা করেন, সে যাহাঁহউক জ্ঞানীদিগের প্রুয্প অন্তঃকরণে 
ইহ! বোধ হইতে পারিষে যে পরোপকারীর ন্যায় মুক্তা সকল ইহার 
ভাঁষের রজ্জ,তে গীথ! আছে এবং উপদেশ দ্বরূপ কটু গুঁঘধ মুর সহিভ 
মিশ্িত আছে এই হেতু গাঠকধর্গে ইহ! অধ্যয়নে বিরক্ত হইবেননা। 
আমি ইছার যঙ্ স্থানেতে আমার সাধ্যানুসারে স্বপরামর্শ দ্বান করি- 

ছি এবং ইহা! বচনাতে অধিকাংশ সময় ব্যয় করিয়াছি এক্ষনে প্রার্ধা 
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এই যে কোন ব্যক্তি আমার এ ব্লচিত গ্রন্থ অধায়ন করিবেন, তিনি যেন 
অগ্রে ঈশ্বর সমিধানে আমার নিমিত্ত দয়! এবং ক্ষমা গ্রীর্ঘনা করেন। 
অস্মদ দেশীয় ভূপালের বিশেষ সহাম্বতার ছার! এই পুস্তক সমাপ্ত হইল 
যিনি সর্ব্ব বিধাঁয়ে উৎকৃষ্ট &৭ং ঘয়াীবান ভগবান যেন তাহাকে বিপদ 
হইতে রক্ষ। করেন ইতি। 












